
Påvirkningsstrategi Østre 
Agder

Presentasjon av utkast



Bakgrunn

• Andre regionråd drivet et systematisk 
påvirkningsarbeid 

• Østre Agders politisk miljø forventer at 
regionrådet tar ansvar for å systematisere 
påvirkningsarbeidet – dette ble synliggjort 
gjennom evalueringsprosessen i 
kommunestyrer/ bystyrer



Innhold og oppbygning

• Utkastet skissere en helhetlig regional strategi for å påvirke nasjonale og 
regionale beslutningsmyndigheter og næringsdrivende

• Strategien drøfter innsatsen som må legges ned for å sikre at regionen 

- får oversikt over pågående statlige og regionale 
beslutningsprosesser 

- jobber systematisk med påvirkningsarbeidet. 

• Påvirkningsstrategien forankres i kommune- og bystyrer gjennom en 
høringsrunde der de folkevalgte oppfordres til å komme med innspill. 



Målsetting

• Gjennom målrettet og systematisk innsats overfor nasjonale- og regionale 
myndigheter, og overfor næringsliv, skal regionrådet sikre at kommunene i 
Østre Agder

- får statlige og regionale investeringer når forutsetningene er tilstede
- er et attraktivt lokaliseringsalternativ for offentlige og privat 

virksomheter 
- er et attraktivt sted for videreutvikling av eksisterende virksomheter
- er en attraktiv samarbeidspartner ved utviklingsprosjekt for 

myndigheter og næringsliv
- er premissleverandør ved regionale og nasjonale satsinger



Organisering

• Regionens politikere bærer hovedansvaret for å kunne lykkes i 
påvirkningsarbeidet. 

• Sekretariatet i Østre Agder tilrettelegger for at de skal lykkes. 

• Strategien vil kunne iverksettes uten omfattende økonomiske 
konsekvenser for Østre Agder, men politikere som påtar seg 
oppdrag for samarbeidet må få dekket sine utgifter.



Kartlegging av statlige politiske 
beslutningsprosesser

Styremedlemmenes ansvar:

• Det lokale politiske miljøet som sitter med regjering og flertall i 
Stortinget må mobiliseres.

• Hovedregel er å basere arbeidet på det omfattende kontaktnett 
lokalt politisk miljø har innenfor det nasjonale politiske miljøet. 

• Kunnskap om pågående prosesser er nødvendig for å kunne 
fremme Østre Agders interesser i saker som avgjøres på nasjonalt 
nivå. 

• Regionrådet må kartlegge aktuelle kontaktpunkt overfor politiske 
beslutningsfattere i regjeringsapparatet. Ta initiativ til å reise lokalt 
forankrede problemstillinger i Stortinget



Kartlegging av statlige politiske 
beslutningsprosesser –handlingsmål/ tiltak

Sekretariats ansvar: 
• tilrettelegge halvårlig møter mellom styret og regionens 

nasjonale politikere 
• være oppdatert på tilskuddsordninger eller 

utviklingsprosjekter 

Endringer i arbeidsform for Østre Agder: 
• I styremøter ta opp «aktuelle påvirkningsprosesser» på 

agendaen. 



Påvirkning administrative utredninger

Nasjonale myndigheter fatter beslutninger om å iverksette nasjonale 
utredninger med siktemål å gjøre større infrastrukturtiltak eller endre 
statlig forvaltning. I slike prosesser foreligger det mange anledninger til å 
gi innspill. 

- Regionrådet deltar i utredningsprosesser med en samlet og samkjørt 
stemme. 

- Regionrådet/kommunene iverksette forarbeider som letter og forenkler 
framtidige statlige og regionale planprosesser. 



Påvirkning administrative utredninger –
handlingsmål/ tiltak

Styret i Østre Agder: 

• engasjerer seg under planlegging av viktige prosjekt og deltar aktivt 
på relevante møteplasser. 

• søke kontakt med statlige myndigheter og konsulentmiljø så tidlig 
som mulig i prosjektfasen.

• leverer uttalelser på vegne av regionrådet, men unngår dette om det 
er ulikt syn mellom kommunene.



Påvirkning administrative utredninger –
handlingsmål/ tiltak fortsatt:
Sekretariatet i Østre Agder skal: 

• på oppfordring av styret enten i egenregi eller ved engasjement av eksternt 
konsulent forstå utredninger der disse kan bidrar til å underbygge Østre 
Agders synspunkt slik at de vektlegges i planprosessen.

• sammen med kommunene sikre at viktige nasjonale høringsprosesser 
følges opp. 

• i prosesser der regionen har felles interesse - utarbeide grunnlag for, og 
sikre at regionen opptrer enhetlig utad gjennom bruk av felles saksgrunnlag 
i behandlingen. 

• anbefale valg av løsninger overfor styret. 



Påvirkningsarbeid gjennom Fylkesmannen

Kontakt med fylkesmannen og hans stab 

• er viktig for å tilrettelegge for nasjonale satsinger. 

• bidrar til at embetet er kjent med viktige 

utfordringer i kommunene 

• er kjent med muligheter for å skape en positiv utvikling i 
regionen. 



Påvirkningsarbeid gjennom Fylkesmannen –
handlingsmål/ tiltak

Styret og rådmannsutvalget i Østre Agder holder 
tett kontakt med fylkesmannen.

Sekretariatet i Østre Agder bidrar til at kontakten 
systematiseres.

Fylkesmannen inviteres til minimum et styremøte 
og et møte i rådmannsutvalget i året. 



Påvirkning overfor region Agder

• Fra å være en dominerende enhet i Aust-
Agder fylke blir vi en stor(1/3), men på ingen 
måte dominerende faktor i den nye region 
Agder. 

• Den nye regionen representerer samtidig en 
ny og sterkere enhet, med forutsetninger 
økonomisk og faglig som hver hver av de to 
eksisterende fylkeskommunene ikke har hatt. 



Påvirkning overfor region Agder –
handlingsmål/ tiltak
Styret i Østre Agder skal: 

• Stå samlet der man kan for å fremme regionens felles interesser innenfor Agder.

Sekretariatet i Østre Agder skal: 

• Ivareta eierkommunenes interesser ved å involvere seg aktivt i større regionale 
samfunnsutviklingsprosjekter på Agder. Dette inkluderer for eksempel deltagelse i arbeidsgrupper 
knyttet til regionplan Agder og utviklingsprosjekter innenfor nærings- og samfunnsutvikling for 
hele Agder.  

Endringer i arbeidsform for Østre Agder: 

• Regionrådet gir fylkesordfører rom til å fylle en utvidet rolle i styremøtene. Med tale og 
forslagsrett i møtene løftes regionale utfordringer sett fra Agder inn i styrets møter. Derved vil 
regionen ha en arena for å forankre sine prioriteringer i medlemskommunene. 



Tiltrekke private arbeidsplasser

Videreutvikle Østre Agder næringsforums 
etableringsstrategi

• Med basis i strategien forsøker næringsforumet å 
fremheve og differensiere attraktive areal. Nettsiden 
synliggjør mulighetene i region. 

• Dersom etableringsmuligheter foreligger, og det er 
behov for å stå samlet som region, er det mulig å 
iverksette fellestiltak med utgangspunkt i strategien. 



Handlingsmål/ tiltak

Styret i Østre Agder skal: 

• Sikre at regionen ved behov står samlet og bistår 
hverandre. 

Sekretariatet i Østre Agder skal: 

• Sikre at nettsiden www.investinarendal.no til enhver tid 
er oppdatert og relevant. Forslag om at navnet endres 
til www.arendalgrimstadregionen.no.



Lokal kunnskap i styrer, råd og utvalg

• Regionrådet mener det er viktig at personer med 
høyt lokalt kunnskapsnivå blir vurdert og deltar i 
styrer og råd som fatter beslutninger som er viktig 
for regionen. 

Handlingsmål/tiltak 

Styret i Østre Agder skal:

• Foreslå lokale kandidater med aktuell kompetanse 
til offentlige styrer, råd og utvalg.



Oppfølging av påvirkningsstrategien 

• Når det dukker opp aktuelle prosjekter iverksetter Østre Agder en strukturert 
og systematisk prosess i regi av politisk ledelse og/eller administrasjon 
avhengig av oppgavens karakter. 

• arbeidet bygger på en metodikk og en fast etablert mal med 
Interessentkartlegging og – håndtering 

• Strategien skisser fire satsningsområder: 
• Infrastruktur
• Utviklingsprosjekter
• Arbeidsplasser (offentlige og private)
• Representasjon i styrer, råd og utvalgt



Interessentkartlegging og -håndtering

Steg for steg
Hvem kan bidra til å gjøre oss gode?
• Faglig påbygging for politisk 

ledelse og administrasjon med 
påvirkningsoppdrag – for eksempel 
Ordkraft eller tilsvarende miljø

• Konsulentmiljø med kontaktnett og 
enkeltstående bidragsytere

• Digitale muligheter for 
påvirkningsinnsats?

• Innsalg av regionen gjennom 
medier?



Noen innspill fra stortingsrepresentantene:

• Viktig at strategien kommer på plass, men må følges av et handlingsprogram som konkretiserer 
hva vi i fellesskap skal gjøre.

• Viktig å påvirke både administrativt og politisk. Ikke undervurdere gode faglige innspill.

• Bruke hele bredden i det politiske miljø uavhengig av hvem som til enhver tid sitter i 
regjeringskontorene. Agderbenken kan opptre som en enhet!

• Gjensidig ansvar for å oppfange pågående prosesser så tidlig som mulig.

• Stole på egen erfaring og kompetanse – større påvirkningseffekt enn konsulenter.

• Jo mer konkret du kan være jo bedre.

• Søk positive viklinger på saker en ønsker å ta opp.

• Bruk stortingsrepresentantene som døråpnere

• Jobbe gjennom et nytt sterkt Agder.

• Bygge allianser med sterke lokale miljø som sykehus, UiA, næringsliv med flere

• Lokale folkevalgte må søke ledende posisjoner i sine parti i det nye Agder


