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Bakgrunn  
 

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre 

de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, 

utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I 

tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. 

I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel ble det arrangert et frokostmøte 

med næringslivet, i samarbeid med Grimstad næringsforening og Grimstad min by.  

 

Om møtet 
 

Møtet med næringslivet ble gjennomført 4. mars på Scandic Hotell i Grimstad med 17 påmeldte 

deltakere. Det var noe frafall, så oppmøtet ble på 12-13 personer. I tillegg til aktører fra 

næringslivet, var næringssjef Bodil Slettebø, plansjef Hans Tveitereid og samfunnsplanlegger 

Renate Løland tilstede.  

Fokuset for møtet var informasjon om kommuneplanens samfunnsdel, utfordringer og 

utviklingstrekk, hvordan Grimstad kommune og næringslivet sammen kan arbeide for å lokalt 

forankre FNs bærekraftsmål, hva som er bra i Grimstad og hva som kan bli bedre for å 

videreutvikle næringslivet i kommunen.  

Møtet ble gjennomført via det digitale verktøyet Mentimeter, og startet ved en kort innledning med 

informasjon av samfunnsplanlegger Renate Løland, før det ble gitt både individuelle oppgaver og 

gruppeoppgaver. Mentimeter er et responssystem som gjør det mulig å sette opp en presentasjon 

med spørsmål eller oppgaver, og deltakere svarer via mobil eller PC. Svarene lagres i 

presentasjonen. 

 

Programmet for møtet  
Møtet ble åpnet av leder for Grimstad næringsforening, Hanne Gulbrandsen.  

Resten av møtet ble ledet av samfunnsplanlegger:  

 Velkommen til møte  

 Presentasjon av prosjektgruppen for kommuneplanens samfunnsdel  

 Hva er kommuneplanens samfunnsdel?  

 Utfordringer og utviklingstrekk i Grimstad kommune  

 Testspørsmål  

 FNs bærekraftsmål (fordelt i 3 «dimensjoner»: økonomiske, sosiale og miljømessige) 

 Spørsmål: Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktig de er for Grimstad 

kommune 

 Oppfølgingsspørsmål: Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet sammen jobbe for 

å oppnå dette bærekraftsmålet?  

 Spørsmål: Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

kommune 

 Oppfølgingsspørsmål: Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet sammen jobbe for 

å oppnå dette bærekraftsmålet?  
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 Spørsmål: Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for 

Grimstad kommune 

 Oppfølgingsspørsmål: Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet sammen jobbe for 

å oppnå dette bærekraftsmålet?  

 Pause (10 min)  

 Gruppeoppgaver:  

 Spørsmål: Hva er viktig for næringslivet i Grimstad? 

 Spørsmål: Hva er Grimstad gode på?  

 Hvordan kan vi bli bedre?  

 Avslutning + gjennomgang av framdriftsplan for kommuneplanens samfunnsdel 

 

Resultat fra de individuelle oppgavene 
 

Spørsmål, oppsummering og svar  

 

1. Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

 

 

 

2. Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet sammen jobbe for å oppnå dette 

bærekraftsmålet?  

 

Resultatet fra avstemmingen ble «anstendig arbeid og økonomisk vekst». Deltakerne 

hadde følgende innspill til hvordan kommunen og næringslivet sammen kan arbeide for å 

oppnå dette:  

 

- Legge til rette for næringsetableringer   

- Jevnlige dialogmøter med næringsliv, politikere og kommunen  
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- Workshops, tette prosjekt – samarbeid  

- Kommunikasjon 

- Grimstad kommune må legge til rette for vekst. Korte ned ventetiden for næring som 

ønsker å vokse. Spille hverandre gode, hele tiden – det bør være et mål for begge 

parter.  

- Tilrettelegge for raskere saksbehandling og god kommunikasjon mellom partene 

- Tilrettelegge for flere arbeidsplasser  

- Kortere behandlingstid på søknader  

- Utnytte kompetansemiljøet i og rundt universitetet.  

- Gode møteplasser  

- Grunderstøtte.  

- Gode relasjoner og samarbeidsformer  

- Samarbeid for å få dem som faller utenfor, inn i arbeid 

- Mer næringsareal for å stimulere til nyetableringer og vekst i eksisterende næring 

- Belønningsordninger for lærlingsbedrifter  

- Ordninger som stimulerer til aktivt engasjement 

 

 

3. Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad  

 

4. Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet sammen jobbe for å oppnå dette 

bærekraftsmålet?  

Resultatet fra avstemmingen ble «bærekraftige byer og lokalsamfunn». Deltakerne hadde 

følgende innspill til hvordan kommunen og næringslivet sammen kan arbeide for å oppnå dette: 

- Flere boliger i sentrum og lokalsentrene  

- Gode møteplasser i byen  

- Felles prosjektgruppe med det formål å jobbe med bærekraftig byutvikling  

- Dialog, møteplasser og høyttenkning  

- Tilrettelegge for vekst  

- Effektiv og målrettet strategi knyttet til realisering av utviklingen i sentrum og 

nærområdene  
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- Motarbeide handelslekkasje ut av sentrum  

- Fremtidsrettet og markedsrettet utvikling  

- Innovasjon, nytenkning, samarbeid mellom kommunene, næringsliv, UiA 

- Bruk næringslivet som sparringspartner  

- Effektive kollektivløsninger 

- Bli best på infrastruktur 

- Prioritere bærekraftig destinasjonsutvikling  

- Se på om det er et forbedringspotensial i kommunale prosesser opp mot utvikling av 

bolig og næring. Forventningsavklaringer og god dialog  

- Tidlig medvirkning 

- Vi må tørre å tenke utvikling. Vil vi vokse så må vi ikke være redd for å legge til rette for 

vekst. Torskeholmen 2.0 må i gang!  

- Prioritere bærekraftige prosjekter 

- Utvikle sjønære areal  

- Samarbeid og støtteordninger 

- Fortette kombo næring og bolig  

- Sørge for flere undersøkelser 

 

5. Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 

kommune 

 

6. Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet sammen jobbe for å oppnå dette 

bærekraftsmålet?  

Resultatet fra avstemmingen ble «stopp klimaendringene». Deltakerne hadde følgende innspill 

til hvordan kommunen og næringslivet sammen kan arbeide for å oppnå dette: 

- Redusere klimautslipp  

- Ladestasjon for elbåt 

- Legge til rette for grønnere bilpark  

- Sette oss elleville mål om å være pionerer på område. I alle ledd.  

- Samarbeid med utviklingsbedrifter om nye tekniske løsninger 

-  Bruke innkjøpsmakt i kommunen – ta inn klimavurderinger  

- By – og boligutvikling som krever mindre biltransport  
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- Hvordan man bygger 

- Legge til rette for at det er lett å ta valg som er bra for miljøet – ift hva som er mest 

praktisk og økonomisk lønnsomt 

- Satse på kollektivtransport 

- Økt tilbud og lavere pris på kollektivtransport  

- Både boliger og flere arbeidsplasser i sentrum. Samle mye aktivitet i sentrum. 

Torskeholmen NÅ! Gundersholmen NÅ! Legge til rette for bærekraftig næringsliv 

- Prioritere miljøvennlige prosjekter 

- Grønn energi 

- Energieffektive nybygg. Utnytte mulighetene innen energiproduksjon (solcelle, vindkraft, 

flisfyring, m.m.)  

 

Gruppeoppgaver 
 

1. Hva er viktig for næringslivet i Grimstad?  

Oppsummering av innspill:  

- Flere boliger. Vi må få flere mennesker i sentrum.  

- Næringsarealer 

- E18 må avklares slik at båndlagte arealer frigjøres  

- Folk som bor i byen. Utvikling av Torskeholmen er viktig. Bør begynne å gjøre noe med 

Gundersholmen.  

- Universitetet er viktig. Må klare å beholde studentene.  

- Innovasjon og utvikling.  

- Teknologi – og IT – miljøer  

- Tilgjengelighet, infrastruktur (varelevering, parkering, kollektivløsninger) 

- Tilrettelegge for vekst, spadeklare næringsarealer er viktig.  

- Sentrumsnære eneboliger viktig for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft  

- Kollektivtilbud  

- Fremsnakke Grimstad 

- Lokale «patriotiske» investorer  

- Levende og attraktivt sentrum. Få folk til byen. Videreutvikle god sammenheng og godt 

samarbeid mellom gamlebyen og Odden 

- Avklaring E18 

- Kommunen må ha nok ressurser til å ta imot mengden saker fra næringslivet 

- Gode rammebetingelser for næringslivet  

- UiA, Fagskolen og samhandling næringsliv  

- Utnytte ringvirkninger fra etablering av Morrow – UiA, Fagskolen, Dahlske viktig  

 

2. Hva er Grimstad gode på?  

Oppsummering av innspill:  

 

- Mange lokale ildsjeler!  

- UiA – godt renommé!  

- Gode som sommerdestinasjon 

- Idrettsanlegg og andre gode fasiliteter for barnefamilier  

- Vi er gode på å heie på hverandre  
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- Trenger privat kommersielt oppstartsfond som kan støtte oppstartsbedrifter som det 

offentlige ikke kan støtte.  

- Kortreist mat, GrimstadMade, lokale drikkevareleverandører. Kvalitetsstempel med 

produkter fra Grimstad!  

- Teknologi – og IT- miljøer  

- Gode på samarbeid, særlig i sentrum  

- Sterkt engasjement!  

- Mye kvalitet og kvalitetsprodukter i Grimstad 

- Mat – og drikkeprodusent  

- Variert næringsliv  

- Grimstad er i eliteserien i fotball, drikkeproduksjon, innovasjon og IT-miljøene på UiA  

- Næringslivet vil hverandre vel, spiller hverandre gode 

- Mekatronikk, batteri fagmiljøer 

 

3. Hvordan kan vi bli bedre? 

Oppsummering av innspill:  

- Bedre til å fortelle de gode historiene  

- Få klare næringsarealer 

- Utvikle gjestehavna 

- Prioritere utvikling av havneområder og bysentrum  

- Beslutnings – og gjennomføringsfokus 

- Bær ha flere unge i politikken  

- Samle de forskjellige næringsmiljøene for å styrke samarbeid og spille på hverandres 

styrker 

- Privat kommersielt oppstartsfond  

- Tørre å satse. Slutte å hvile på laurbærene 

- Mer opplevelser og utvikling av Grimstad som destinasjon  

- Raskere prosesser. Våge å ta beslutninger som også er kontroversielle for noen.  

- Involvere unge. Spørreundersøkelse for Torskeholmen var bra og fikk unge til å svare!  

- Støtteordninger for etablerere  

- Branding – bli bedre på markedsføring  

- Opplevelsesaktører  

- Kommunal treghet, ting på må skje raskere 

- Styrke og tilrettelegge for innovasjonsmiljøene  

- Bedre kommunikasjon om hvordan man kan involvere seg. Særlig for unge. Her har 

kommunen en jobb å gjøre.  

- Løsrive oss fra gamle (u)vaner 

Trender 
Trender er temaer som går igjen innspillene. 

Individuelle oppgavene  
1. Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet sammen jobbe for å oppnå 

bærekraftsmålet «Anstendig arbeid og økonomisk vekst»? 

- Svarene koker ned til sterkere samarbeid mellom kommune og næringsliv. De ønsker 

at kommune skal bli bedre på å tilrettelegge for vekst i næringslivet ved å ha raskere 

behandlingstid, økt kommunikasjon mellom partene, mer næringsareal og ordninger som 

stimulerer til aktiv engasjement.  
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2. Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet jobbe for å oppnå bærekraftsmålet 

«Bærekraftige byer og lokalsamfunn»? 

- Oppsummert er det flere som påpeker utvikling av sentrum i form av flere boliger og 

infrastruktur for næring. Prioritere en bærekraftig destinasjonsutvikling med framoverlent og 

markedsbasert utvikling, og fortette kombinasjonen med næring og boliger i sjønære 

arealer.  

6. Hvordan kan Grimstad kommune og næringslivet jobbe for å oppnå bærekraftsmålet 

«Stopp klimaendringene»? 

- Hovedpoenget i svarene legger grønn byutvikling til grunn, da i form av sentralisere 

næring og boliger, utvikle kollektivtransporten, miljøvennlige byggeprosjekter i sentrum og 

ta i bruk energieffektive nybygg.  

 

Gruppeoppgaver 
1. Hva er viktig for næringslivet i Grimstad? 

 

- Sentrums og næringsarealutvikling. I form av flere boliger, økt tilgjengelighet og 

infrastruktur, bedre kollektivtilbud og videreutvikle sammenheng mellom gamlebyen og 

Odden.  

2. Hva er Grimstad gode på? 

- Grimstad er gode på engasjement og heie på hverandre. Lokale ildsjeler som setter 

Grimstad på kartet i form av lokalt produsert mat og drikke, teknologi- og IT-miljøene og 

variert næringsliv.  

3. Hvordan kan vi bli bedre?  

- Næringslivet er tydelige på sterkere kommunale prosesser i form av utvikling og 

kommunikasjon. Fokus på å ta beslutninger og gjennomføre dem, få ting til å skje og bedre 

kommunikasjonen om hvordan man, spesielt unge, kan involvere seg. Ellers går også 

arealutvikling igjen, prioritere havneområder, men også sentrum og omkringliggende.  

Oppsummering  
Næringslivet er tydelige på at for å bedre Grimstads næringsliv må sentrumsnære boliger og 

områder utvikles, som Torskeholmen og Gundersholmen. For å få det til må samarbeidet mellom 

kommune og næringslivs styrkes ved bedre tilrettelegging, raskere behandlingstid og flere 

ressurser i kommunen som kan arbeide tett med næringslivet.  Det legges stor vekt på grønn 

næringsutvikling og byutvikling ved å ta i bruk de ulike verktøyene man har. Næringslivet påpeker 

at Grimstad har gode lokale ildsjeler og er flinke til å heie på hverandre, dette kan man bruke til å 

skape gode relasjoner og økt samarbeid på tvers av næringer og bransjer. For å oppnå dette må 

kommunale prosesser styrkes slik at man oppnår effektivitet og sterk utvikling på ulike arenaer, og 

økt kommunikasjon mellom næringslivet og kommunen.  

 








































































