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Prosjekt Setesdal Vekst
Bakgrunn:

Prosjektet har sitt utspring etter ønske fra Bygland kommune, lokale initiativtakere og 
næringsliv.

Formål:

Overordnet mål er å øke folketallet gjennom økt sysselsetting.

Setesdal Vekst er et prosjekt for primært å fremme nyetableringer og styrke 
eksisterende næringsliv i Bygland kommune men også øvrige kommuner i Setesdal.

Bygland kommune skal markere seg ved å ta en posisjon i Setesdal og Agder med 
bakgrunn i FNs 17 bærekraftsmål, regionplan Agder og regional utviklingsplan 
Setesdal. 

Visjon:

Bygland kommune skal bli en innovasjon og kunnskapshub for vekst, verdiskapning og 
bærekraft i Setesdal. Et nasjonalt fyrtårn for rural global næringsutvikling.
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Mål, resultat og effekter 

Konkretisering av overordnede kvalitative og kvantiative mål er under bearbeidelse.

Verdiskapning og bærekraft gjennom næringsutvikling skal skje innenfor områdene:
1. Innovasjon
2. Kompetanse 
3. Klima og miljø

med særskilt fokus på bærekraftig vekst innenfor:
• Natur, kultur og miljø
• Sosiale verdier 
• Økonomi 
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Prosjektet vil bli inndelt i faser:

1. Planlegging, tilrettelegging og etablering av Bygland Næringssenter

2. Prosjektaktivteter

3. Evaluering og oppfølgning av resultater

Prosjektperiode: 

Prosjektperioden foreslått er 2019 - 2021. 

Sluttdato for prosjektet er avhengig av samlet prosjektplan godkjent av styringsgruppen. 
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Prosjektaktiviteter:

1. Innovasjon 
a. Innovasjons senter og program 

Samarbeid med f.eks. Setesdal Regionråd, IN, AA Fylkeskommune, nye og 
eksisterende bedrifter lokalt og andre lokale relevante aktører o.l.

2. Kompetanse
a. Forskningsmiljøene i Agder og Sørlandets Europakontor 

Utnytte teknisk og lokal kompetanse sammen med næringslivet i Setesdal, løfte 
perspektiver og utviklingsmuligheter, samhandle med relevante prosjekter for 
kunnskapsutvikling, 

b. Ungt entreprenørskap
SGOS, samhandling med lokalt næringsliv etc
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Prosjektaktiviteter:

3. Klima og miljø
a. Fornybar energi
b. Reisemålsutvikling – Byglandsfjorden, småskala turisme
c. Arrangementsutvikling  - av lokale virksomheter og organisasjoner
d. Blå Vekst  - «havbruk» med innlandsfisksesatsing og landbaserte 

anlegg
e. Grønn Vekst – grønne næringer som hagebruk, skogbruk, naturbruk, 

jakt, fiske, friluftsliv, landbruk
f. Lokal mat og drikke produksjon
g. Landbrukseiendommer
h. Gründerungdom
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Prosjektgruppe, referansegruppe og styringsgruppe:

- Dynamisk organisering og struktur 

- Samordnes med aktører av betydning 

- Sikre relevant kompetanse og fagområder  
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Budsjett og finansieringsplan:
Dette er under bearbeidelse og skal fordeles over prosjektperioden. Det planlegges 
å søke støtte fra:

2019 2020 2021 Sum Kommentar

Bygland kommune 500 500 500 1500

Setesdal regionråd 500 500 500 1500

Aust-Agder 

fylkeskommune

500 1250 1250 3000 Regionale utviklingsmidlar

Innovasjon Norge 300 600 600 1500 Bedriftsklyngemidlar

EU-prosjekt 750 750 1500 Det blir forutsett tilsvarande 

eigeninnsats prosjekt/ bedrifter 

Totalt 1800 3600 3600 9000


