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Bystyrets næringsdag 2016 

 

09.15  Næringsarbeid i Risør ved næringssjef Kamilla Solheim 

 

09.30  Et næringsvennlig Risør - Et faglig og personlig perspektiv 

 ved avd. dir. for regionalpolitikk  ved KMD og  

 hytteborger Vincent Fleischer 

 

10.30  Risør i et reiselivsperspektiv ved daglig leder i  

 Visit Sørlandet  Heidi Sørvig i Visit Sørlandet 

 

11.00  Landbruksnæring ved jordbrukssjef Liv Kirsten Eide 

 

11.15  Risør By AS ved daglig leder Cathrine Gram 
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Våkent, voksende og vitalt næringsliv 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Utvikling av antall arbeidsplasser 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Kommunevis fordeling 
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Fra særstilling til omstilling 

• Regionplan Agder 

• Vinn planen 

• Strategisk næringsplan 

• Kommuneplan 

 

• Regjeringens 

gründerplan 

– Tilgang på kapital  

– Tilgang på kompetanse 

– Et attraktiv gründerland 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Virkemidler for næringsutvikling  

• Regionalt næringsfond 

  

• Sørlandsporten 

Næringshage 

• Etablererkontor 

• Etablererkurs 

• Variert mangfold av 

næringsarealer 

• Nedsatt arbeidsgiveravgift 

• Regionalt samarbeid 
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Regionalt næringsfond for Østregionen 

• Opprettet som tiltak i 1991 på grunnlag av statlige 

tildelinger av næringsfond til kommunene. 

 

• Skal benyttes til å fremme etablering av ny 

næringsvirksomhet og sysselsetting. Tilsagnsbrevet 

presiserer prioritering av kvinner, unge og innvandrere  

 

• Gjenstand for stor analyse i 2015 

Hva er effekten av tilskudd som gis gjennom de regionale 

næringsfondene? 
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Konklusjon 

• Mindre tilsagn – motiverende effekt 

 

• Har en fordelingsmessig dimensjon – bidrar til 

næringsutvikling i kommuner i DPV med tynt 

næringsgrunnlag – hver arbeidsplass er viktig 

 

• Bidrar til helhetlig regional tenkning 

 

• De regionale næringsfondene representerer et viktig 

lavterskeltilbud 
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Antall saker og økonomi 

2013 2014 2015 

Risørsaker 16  (1.425.000,- 10   (712.000,- 11  (1.240.000,- 

Tvedestrand 7  (190.000,-) 5    (110.000,-) 4    (470.000,-) 

Gjerstad 2  (155.000,-) 3    (190.000,-) 1    ( 87.000,-) 

Vegårshei 7  (418.000,-) 4    (280.000,-) 5    (404.000,-) 

Åmli 6  (520.000,-) 2    (280.000,-) 3    (270.000,-) 

Risørs egenandel 40 % 492.000,- 
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Small Classic AS 

• Bedriftsetablering 

• Norges eneste produsent 

av seilbåter 

• Etableringen vil på sikt 

kunne bidra til flere 

arbeidsplasser 

 

• Også mottatt støtte fra 

Innovasjon Norge 
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Ahmed Mohammed Mahmoud 

• Bedriftsetablering 

• Beskytte betong og asfalt 

mot fuktighet og vann 

• Mulighet i første omgang 

for ett årsverk 

• Har fått mentorstøtte fra 

fra VIRK 

• Første innvandrer med 

etablererkontor i 

næringshagen 
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Økonova AS  

• Bedriftsutvikling 

• Tilskudd til 

markedsføring av ny 

forretningsmodell 

• Digitalisert  

– Papirløst og webbasert 

• Målestokk 1 – 4  

 

• NRK ønsker å filme  

• Økt omsetningsnivå 50% 
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Risør Fiskemottak AS 

• Bedriftsutvikling 

 

• Satsning som skal trygge 

videre drift og styrke 

grunnlaget for flere 

helårsarbeidsplasser  

 

• Prosjekt som 

gjennomføres i 2015 – 

2016, har også fått 

innvilget Skattefunn 
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Oosterrijsen Brewing Co.    Made in Risør 

 

• Bedriftsetablering 

• Mulighet for fire årsverk 

• Opplevelses- og 

besøksnæring 

• Sentrumsutvikling 

• Etablering som kan bidra 

til å bygge Risørs 

omdømme 
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Stavelin AS 

• Bedriftsutvikling 

 

• Ny produksjonslinje ved 

bakeriet i Risør 

 

• Glutenfrie knekkebrød for 

matbutikkene 

 

• Mulighet for fire nye 

arbeidsplasser 
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Aas og Skaarup AS 

• Bedriftsetablering 

• Relativt lite tilskudd til 

konkrete investering 

• Mottatt 1. fase 

etablerertilskudd av 

Innovasjon Norge 

• Søker nå om 2. fase 

• Vekstambisjoner 

• Antall arbeidsplasser? 
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Sørlandsporten Næringshage  

Etablererkontor 

• Et attraktivt virkemiddel 

• Fleksibelt tilbud 

• God samhandling mellom 

kommune og 

næringshage 

 

• Men – også her ser vi at 

behovene endrer seg 
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Kurs og gründerkvelder  

• SmartStart, Bedriftsøkonomi og regnskap, Web og 

sosiale medier og Juss-kurs 
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Ett av flere offentlige initiativ 2015 
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Ny Vekst i Agder 
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Innovation through Design and Entrepreneurship 2015 
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http://www.nrk.no/sorlandet/studen

ter-hjelper-bedrifter-1.12637617 

• Gjennomføre tiltak i den 

strategiske 

næringsplanen 

• Bygge BeyondStudio 

• BeyondCare 

• Omstilling og Vekst 

• Bidra og skape i et OPS – 

i Blå Vekst 

• Og dermed - tilrettelegge 

for flere etableringer 
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