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Referat:
Den helt ferske omdømmeundersøkelsen utført av Opinion ble presentert hvor resultatene
måles mot tilsvarende undersøkelse i 2017, og vi benchmarkes opp mot kommuner vi ønsker
å sammenligne oss med, Fredrikstad, Drammen, Hamar og Skien. Forskjellen i metoden fra i
fjor er at denne gangen er underlaget inkludert Re’s befolkning.
Vår region scorer fortsatt høyest på generelt omdømme, og det er sosial- og kulturell profil,
samt emosjonelle attributter som boattraktivitet, godt rykte og mange patrioter som trekker
opp. Synlig ledelse og tiltrekningskraft er fortsatt forbedringsområder.
Det er omdømmeselskapet Pulserende Kystperle som har bestilt undersøkelsen og som vil
initiere hvordan vi bruker resultatene videre.

Det område vi brukte mesteparten av møtetiden på var utfordringene med å skaffe flere, og
særlig private, arbeidsplasser til regionen. Vi gjennomgikk hva som eksisterer av offentlige
og private støtteordninger og ressurspersoner for å stimulere til vekst og konklusjonen var at
det samlet sett foreligger et stort virkemiddelapparat som skal hjelpe og stimulere til vekst.

Møtet landet selvsagt ikke på en klar konklusjon og anbefaling for dette vanskelig temaet,
men her er noe av det som kom fram fra de ulike deltagerne(ikke i prioritert rekkefølge):


















Sterkere bånd til Campus Vestfold. Kongsberg, Grenland og Horten er klare
samarbeidspunkter gjennom sitt næringsliv. Hva har vi som er unikt og som kan
styrke vårt bånd her?
Vi har allerede svært gode bokvaliteter i regionen, sørge for at det forblir slik også i ny
kommune. Grunnleggende gode tjenester til befolkningen er helt avgjørende og
kanskje «grunnsteinen» i videre næringsutvikling
Ny organisering av kommunen hvor vi får en egen samfunns- og næringsavdeling
som sammen med næringslivet skal sette ytterligere fokus på vekst
Heie på de gode bedriftene, eksempelets makt
Store infrastrukturelle utfordringer, de er her, hva kan vi gjøre til tross for disse
Det har skjedd mye positivt i kommunen når det gjelder service og behandlingstid av
bl.a. byggesaker de siste årene, men det er et ønske fra næringslivet om ytterligere
forbedringer og litt mer på tilbudssiden
Jobbe for å få noen flere virkelig store bedrifter(hovedkontor) til regionen, vil gi store
positive ringvirkninger for mange andre bedrifter
Hva får vi ut av dagens gründersatsing? Vi bør ta en mer aktiv rolle også på dette
området mot Campus Vestfold og miljøet i Horten. Vil det være riktig å etablere en
akselerator i vår region, i så fall hvordan bør denne rettes inn? Vi er som sagt ikke
Grenland eller Kongsberg
Bli tydeligere på hvordan vi ønsker at kommunen vår skal se ut videre
Utgangspunktet for å skaffe nye arbeidsplasser har de beste forutsetninger pga den
høye boattraktiviteten
Fortsette å bygge en ja- og heia kultur og være oss bevisst en næringsoffensiv
mediestrategi.
Benytte kommunesammenslåingen til å fortelle hva vi vil med fremtidig
næringsutvikling

Kommunens foreløpige innspill til næringsdelen i RPBA-høringsutkastet ble presentert. Viktig
å si at dette nå skal jobbes med i administrasjonen før det går til kommune politikerne og så
videre til VFK. Her er noen hovedpunkter fra presentasjonen og diskusjonen:





Fylkeskommunen må nå ta innover seg at vi blir en ny kommune. Dette må også
komme tydelig fram i tilbakemeldingen som etter hvert skal gis
Stor enighet om fortetting og satsing på byene i Vestfold, og for vår del Tønsberg.
Det blir likevel viktig å nevne utfordringen med historisk/gammel bygningsmasse og
ikke minst båndleggingen fra BaneNor og Vegvesenet. Det er ikke gitt at vi har
tilgang til nok sentrumsnære moderne kontorer på kort sikt
Aksen mellom de 2 tyngdepunktene i ny kommune, Revetal og Tønsberg, blir viktig å
få fram og ikke minst for å få Revetal tilbake på kartet som et knutepunkt på lik linje
med Sande og Stokke.






Vi vil også argumentere for å kunne etablere kontorlokaler på aksen mellom disse 2
tyngdepunktene, da geografisk plassert på Sem og Ås. Dette bl.a. pga utfordringen
som er nevnt i punkt 2.
Produksjon som har tilsluttede kontorlokaler må ikke begrenses til et visst antall
plasser og kvm for kontorene.
Næringsforeningen bør komme med egen tilbakemelding

Det ble også informert om 2 pågående prosjekter i regionen, Skjærgårdsmat og ny
Besøksstrategi.
Spesielt førstnevnte fikk mange positive tilbakemeldinger. Strategi, målsetting og mulig
betydning for denne viktige næringen ble presentert sammen med noen av de aktivitetene
som ligger i planleggingen. Det er flere prosjekter som til sammen utgjør Skjærgårdsmat; økt
salg og omdømme/stolthet for lokale råvarer og arbeidsplasser i næringen, i større grad bruk
av lokal mat på serveringssteder og bedre eksponering i butikkene, fokus på ernæring og
oppvekst(folkehelse) og ikke minst skape en arena hvor mat, helse og bærekraft diskuteres
med nasjonal oppmerksomhet. Prosjektet støttes av flere sentrale aktører allerede.
Det ble også skissert noen retninger for ny Besøksstrategi for regionen(Re, Tønsberg og
Færder). Her er det gjennomført en workshop med offentlige aktører + næringsforeningene,
etter hvert vil vi også gjøre den med flere aktører fra reiselivsnæringen før vi ferdiggjør
strategien for politisk behandling. Forsterke det vi allerede er svært sterke på er et viktig
strategisk grep som vurderes, og bevisst ta den positive spin-off effekten herfra via noen
konkrete områder/aktiviteter inn i de mer kritiske sesongfasene. Historie og
matopplevelser(se punktet over) er 2 områder vi mener vil kunne bære bedre gjennom hele
året.

Avslutningsvis ble det grovt presentert hvordan bydelen Tangen i Kristiansand har blitt en ny,
levende og svært viktig tilvekst til byen, og hvordan kommunen og næringslivet har
samarbeidet om et eget utviklingsselskap som har fulgt prosjektet fra A-Å. Når det nå skal
startes opp utvikling av tilsvarende områder i Tønsberg bør vi vurdere mange av kvalitetene
fra dette prosjektet.

Det er sendt ut forslag til møtedato for neste møte, gi gjerne innspill til hva som kan være
aktuelle saker å diskutere i god tid før dette tidspunktet

Øystein Hjørnevik, 20/9 - 2018

