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Vertskapsattraktivitet

Med vertskapsattraktivitet har vi lagt til grunn hvordan Grimstad 

kommune kan være en god vert for å oppnå vekst og utvikling 

gjennom å tilrettelegge og fasilitere samskapingsprosesser. 

Vi har avgrenset oppgaven til å gjelde vertskapsrollen 

kommunen har for Grimstad Næringsforening og UiA. 



Når vi koblet begrepet vertskapsattraktivitet sammen med SWOT 

analysen, var det spesielt disse punktene som pekte seg ut:

Styrker:

• Universitetet i Agder

• Sterk og samarbeidsvillig næringsforening

Svakheter:

• Vinglete mht regionalt samarbeid

• Kommunen er ikke næringsvennlig nok

Muligheter:

• Skape økt næringsutvikling i samhandling med 

UiA og næringslivet

• Gjøre det lettere med henvendelser til UiA

Trusler:

• Turbulens i kommunen

• Saker i media skader omdømmet (negative 

ringvirkninger)

Status for Grimstad kommune



"Hvordan kan kommunen gjennom 

samskaping med UiA og Grimstad 

næringsforening oppnå utvikling og 

vekst i etablering av flere arbeidsplasser 

i Grimstad?” 



Hvorfor er samskaping viktig for 

vertskapsattraktivitet?

Grimstad kommune kan oppnå 

utvikling og vekst ved å utnytte det 

mulighetsrommet som Grimstad 

kommune har ved å etablere en 

formell og dynamisk 

samskapingsarena med Grimstad 

næringsforening og UiA.



Sentrale funn fra undersøkelsene:

Gjennom intervjuer og workshop har vi fått innspill som kan tyde på : 

Næringslivet oppfatter Grimstad kommune som en lite offensiv kommune

Kommunen er lite næringsvennlig

Det mangler en tydelig felles visjon for næringsutvikling i Grimstad som definerer hva kommunen skal satse på i

fremtiden.

Indikasjoner på liten deltakelse og representasjon fra UiA og næringsforeningen i arbeidet med næringsplanen. 

Universitetets ressurser er ikke godt nok utnyttet i dag.



Kortsiktig tiltak Kortsiktig effekt Langsiktig effekt



Kortsiktige tiltak 

Opprette stilling for  

samskapingskoordinator i 

kommunen. Samskaping i 

egen organisasjon i fokus

Fokus på å bedre 

samskapingsprosessen

med næringsliv og UiA før

næringsplanen struktureres 

og utarbeides

Initiere 

«samskapingsfrokost/lunsj» en 

fredag i måneden 

1. 2.

3. 4. 
Strategisk arbeid med kommuneorganisasjonens 

omdømme 

5. Ta i bruk UiA sin kompetanseportal i større grad 

enn i dag.



Langsiktige tiltak

Kartlegge og analysere 

«næringsmangfoldet» i Grimstad med 

tanke på mer målrettet oppfølging av 

særlig viktige næringer. Samskape i 

arbeidet med Regionplan Agder

Spisse strategisk og målrettet 

fokus, bygge på de fortrinn som 

Grimstad har. 

1. 2.

3.

Utvikle felles visjon , mål og 

verdigrunnlag for næringsutvikling 

i Grimstad sammen med UiA og 

næringsforeningen

Ta i bruk verktøyet 

Næringsvennlig kommune (Innovasjon Norge)4. 



Spørsmål?

Takk for oss!


