
RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Bystyrets næringsdag 2017 

09.00  Velkommen ved ordfører Per Kristian Lunden 

 

09.15 Næringsarbeid Risør kommune, BeyondRisør og   

 IDE-uken ved næringssjef Kamilla Solheim 

 

09.45 Driverne bak næringsutviklingen i Norge og hvilke 

 muligheter de gir for Risør, ved Victor Norman 

10.30 Pause 

 

10.45 Kyststien, et innovasjonsprosjekt? ved Geir Søraker, ErTecAS 

11.15 Risør By AS – ved daglig leder Unni Olimb Norman 

11.45 Politisk halvtime  
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Næringsrettet samfunnsutvikling 

• Status for bedrifts-

kommunen Risør 

 

• Mulighetsrommet – 

hvilke muligheter har vi? 

 

• Handlingsrommet – 

hvilke verktøy har vi? 

– Med spesielt fokus på 

BeyondRisør og  

IDE-programmet 
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Utvikling av antall arbeidsplasser 2015 
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  Risør - 19 %              Østre Agder - 8,6 % 
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Arbeidsplassvekst fra 2000 - 2015 
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Arbeidsplassutvikling offentlig og privat 

• SSB blir stadig mer gjerrige..  

 

• Førte til 60.000 færre 

arbeidsplasser nasjonalt 

 

• Dramatisk nedgang fra  

2014 – 2015 

• - 197 arbeidsplasser 

• - 137 arbeidsplasser  

 

• Totalt 2549 arbeidsplasser  

• 2016 = ned med 26 arb.pl 
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Mulighetsrommet  « men da må dere være dødsflinke!» 
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Handlingsrom og verktøykasse  

• Risør som tjenesteyter 

  

• Boligpolitikk 

• Tilgang på areal 

• Infrastruktur 

• Næringsfond 

• Etablererkontor 

• Etablererkurs 

• Nedsatt arbeidsgiveravgift 
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Handlingsrom og regionalt samarbeid 

• Et regionalt bo- og 

arbeidsmarked 

 

– Byregionprogrammet 

– Felles prosjektleder 

– www.arealguiden.no 

– Lokasjon datasenter 

– Blå Vekst 

 

 

Enklere  

å samarbeide om 

tekniske tjenester  

enn strategi og 

utviklingsoppgaver 

… 

http://www.arealguiden.no/


RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Regionalt næringsfond 

2014 2015 2016 

Risørsaker 10 (712.000) 11 (1.240.000) 10  (1.060.000) 

Tvedestrand 5  (110.000) 4  (470.000) 10     (665.000) 

Gjerstad 3  (190.000) 1  ( 87.000) 10 (1.400.000) 

Vegårshei 4  (280.000) 5  (404.000) 6      (776.000) 

Åmli 2  (280.000) 3  (270.000) 4      (440.000) 

Totalt 24 (1.572.000) 24 (2.471.000) 40 (4.341.000) 
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Årets første tilskudd i 2016 
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Noen eksempler fra 2016 
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The hard facts…  

Nyskapning krever 

konkurser. Som nasjon kan 

vi ikke få nyskapning uten å 

tåle noen fiaskoer. 

Konkurser er noe vi er nødt 

til å akseptere.  

 

Professor Tor A. Aase 

Johannessen  
(forsket på dødelighet blant norske 

bedrifter…) 

 

 

 



Mer fra forskningen: 

 

 
Stedlige kompetente 
og komplementære, 
tillitsfulle nettverk! 

 Reiser behov for å se utover kommunegrenser (og 
dermed utover grende-/bygdegrenser), 
bransjegrenser og sektorinteresser. 



Store tanker i en liten by 

INDEX: Partner City 
Design som verktøy for innovasjon i privat og offentlig sektor  
 



Historikk og økonomi  2005 - 2013 

• 2005 – 2007: 100.000,- Risør kommune 

• 2007:    175.000,- Risør kommune 

• 2008:    200.000,-Kulturdepartementet 

• 2010:    248.000,- Kulturdep. 

• 2011:     600.000,- Aust og Vest-Agder fk 

 

• All aktivitet er prosjektfinansiert av IN, Fylkes-
kommune, Norsk Form og andre 
samarbeidspartnere. 

• 2014 – 2016: kr. 1.700.000,- til utvikling av IDE uken 

 



BEYONDRISØR’S VIKTIGSTE SAMARBEIDSPARTNERE: 

 

 

Vi er takknemlige og stolte over at Sparebanken Sør har vært  

vår gode støttespiller siden 2006  



 
 
 





 

 

 

 

 

 INDEX: Award Exhibition  -  Risør 2012 

http://designtoimprovelife.dk/?s=kigge+hvid&searchbtn= 

http://designtoimprovelife.dk/?s=kigge+hvid&searchbtn=


 

Diplomoppgave våren 2013 –  

Designutdanning i Risør  

Nivå: Master – Forutsetning: Samarbeid med regionalt næringsliv 

 

Masterkurs i Design og entreprenørskap 

Søknad  sendt Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 

 

 



Styringsgruppen til BeyondRisør 

Vincent Fleischer KMD Benedicte Wildhagen DogA 

Trond Aslaksen Risør kommune  

Torgeir Bråtane Inventas 

Wenche Fresvik Aafk 



M\Muligheter og frustrasjon 

 

- Risørs nettverksorganisasjon 

- Koblingsarena for regionen 

 

- God standing nasjonalt 

- Unik mulighet gjennom IDE-programmet 

 

- Utfordrende med finansiering og kontinuitet 

- Ikke evnet å rekruttere designkompetanse lokalt 
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Innovation through D & E 
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Levende Lokaler (DogA) 
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Partnerskap - Workshop- Blå Vekst 
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BeyondRealizator vår 2017 
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IMDi: 

Hvordan bedre kvalifiseringsløpet for innvandrere 

- gjennom et tjenestetilbud til kommunene? 
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Avslutningsvis – hva tror vi på nå? 

• Se muligheten! framfor 

detaljerte næringsplaner 

 

• Kontinuerlig fokus på å være 

en næringsvennlig kommune 

 

• Utvikle det regionale 

samarbeidet  

• Fokusere på «just do it» 

framfor organisering… 

• Styrke dialog med bedriftene – 

gjerne enkeltvis 

 

 

 

 


