
RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Presentasjon for formannskapet 20.02.2014: 

 

• Det daglige næringsarbeidet 

 

• Prosjekter i fokus i 2014 

 

• Hvordan setter vi fokus på næring i formannskapet 

 

 

Side 1 

Næringsarbeid i Risør kommune 2014 



RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Agenda: 

16.00 – 16.15 Åpning ved ordfører 

16.15 – 16.30 Kort intro med fokus på næringsplanprosessen 

  ved næringssjef Kamilla Solheim 

16.30 – 17.30 Tallenes tale og signaler fra fremtiden 

   ved Lars Kobro fra Telemarksforskning 

17.30 – 17.45 Pause  

17.45 - 18.15   Risørs næringsarealer  - en situasjonsrapport ved 

  enhetsleder Jon Frydenborg 

18.15 – 18.30  Regionalt næringsfond 2013 

18.30 – 18.45  Åpen post 

Side 2 

Næringsdag i bystyre 27. februar 2014 



RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Det daglige næringsarbeidet… 

• Hva handler det egentlig om? 

 

– Å være en forutsigbar samarbeidspartner 

– Å være i tett dialog med etablerte bedrifter 

– Tilgjengelig for etablerte og nye bedrifter 

– Løsningsorientert og fleksibel 

– Pleie nettverk ved å være synlig og aktiv på 

regionale arenaer (SEKT) 

– Arbeide for at næringsutvikling kontinuerlig er et 

tema i den kommuneadministrasjonen og i politikken 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Regionalt næringsfond for Østregionen 

 

• Formål RNØ: å styrke næringsliv og bosetting 

 

• Fleksibelt virkemiddel for felleskommunale tiltak, 

bedriftsetablering og bedriftsutvikling – 8 årlige møter 

 

• Tilgjengelig – tilstede – nysgjerrig – engasjert 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Regionalt næringsfond for Østregionen 

• Risør kommune fremmet totalt 16 saker i 2013 

 

• Totalt tilskudd på kr. 1.425.000,- 

• Risør kommune blir belastet med 500.000,- i 2014 

 

• Til sammenlikning: 

• Vegårshei  7 saker til sammen 418.000,- 

• Gjerstad  2 saker til sammen 155.000,- 

• Tvedestrand 7 saker til sammen 190.000,- 

• Åmli  6 saker til sammen 520.000,- 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Reduserte regionale utviklingsmidler 

• KMD reduserer regionale utviklingsmidlene  

• Aust-Agder fylkeskommune reduserer støtte til 

regionale næringsfond fra 8,6 mill. – 6.3 mill. kroner  

 

• Konsekvens for det RNØ? Fra 3 mill. til 2,5 mill. kroner 

• Fylkesrådmannen foreslår følgende tiltak i RNØ 

 

Utviklingstiltak i Østregionen med kr. 500.000,-. (STN) 

Sørlandsporten Næringshage AS med kr. 300.000,- 

BeyondRisør med 200.000,- 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Prosjekter i fokus i 2014 

• Strategisk næringsplan for Østre Agder 

• Utvikling og salg av næringsarealer  

• Risør By AS (besøksnæringer) 

• BeyondRisør 

• Masterkurs i design og entreprenørskap (MDE) 

• SKRIK 

• Sørlandet Helsepark 

• Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) 

• Næringsforum 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Plan for næring (reiseliv og kultur) 

• 16.08.2012: 

– Arbeidet med plan for næring (reiseliv og kultur) 

startes opp parallelt med kommuneplanen 

 

3 møter i Nærings- og kulturkomiteen 

• 13.09.2012: Lager Risør sin siste lokale plan? 

• 11.10.2012: Kun plan for næring? 

• 01.11.2012: Pådriver for regional plan 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Strategisk næringsplan Østre Agder 

• Fra Gjerstad - Grimstad 

 

• Lokal / regional 

 

• For næringslivet 

 

• Satsningsområder i 

kommuneplanen 

 

• Framdriftsplan 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Hvor ligger næring i regionplanen? 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

VINN – planen for Agder  

• Felles regional plan for innovasjon og bærekraftig 

verdiskaping på Agder 

 

• Formål – legge til rette for økt samarbeid og 

kompetansedeling som et bidrag til økt 

konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp 

av innovasjon i privat og offentlig sektor 

 

• Planen skal sette mål for næringslivsutvikling og 

verdiskaping i Agder 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 12 



RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Kommunale næringsarealer 

Side 13 



RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Næringsarealer i kommuneplanen 

 

Eksisterende næringsarealer videreføres i ny plan og 

målet er at det til enhver tid skal være et mangfold av 

byggeklare og konkurransedyktige næringstomter i 

kommunen som kan tilbys bedrifter som har 

ekspansjonsbehov eller nye etableringer 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Næringsarealer i Risør 

• Handlingsprogram  

2014 – 2017 

 

• Prioritering 

- Moland Øst 

- Hestemyr 

- Moland Vest 

 

• Utvikling og salg 

Eiermøte 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Risør By AS – oppstart 01.01.2015? 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

BeyondRisør 2014  

Side 17 



RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

BeyondRisør 2014 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Masterkurs i design og entreprenørskap 

Side 19 

• Støttet av Aust-Agder utviklings – og kompetansefond 



RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Masterkurs i design og entreprenørskap 

Side 20 

• Drives som et designprosjekt 

• Marianne Støren Berg, Innovation Manager  

Ocean Industries Concept Lab 

• GründerLAB – Senter for entreprenørskap UiA 

 



RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

SKRIK - entreprenørskapsmobilisering 

Delprosjekt I 

Kommunikasjon 
 

Delprosjekt II 

Koordinering av aktiviteter 

 
Delprosjekt III 

Nyutvikling av kurs  
 

Delprosjekt IV 

Nyutvikling av workshops  
 

Delprosjekt V 

Pilot Knoppskyting  
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Og til slutt noen ord om 

 
• Sørlandsporten Næringshage 

 

• Sørlandet Helsepark 

 

• Sørlandsporten Teknologinettverk 

 

• Næringsforum 
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 

Budsjett 

 

• Regionalt næringsfond ca 1.0,- mill 

• Strategisk næringsplan 300.000,- 

• Risør by ca 200.000,- 

• BeyondRisør foreløpig 446.000,- 

• Masterkurs i design og entreprenørskap 700.000,- 

• SKRIK – 934.000,- 

 

• Totalt ca 4.0,-  
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RISØR KOMMUNE 

Risør – for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 
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