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Risør kommune er en stor arbeidsplass med til sammen over 600 ansatte. Vi leverer tjenester til inn-
byggere, besøkende og næringsliv over et stort spekter – bokstavelig talt fra vugge til grav. For at vi skal 
lykkes med målene i kommuneplanen er det av avgjørende betydning at vi framstår som en attraktiv 
arbeidsplass med faglig dyktige ledere og medarbeidere som trives og som gis muligheter og handlings-
rom. 

SÅNN VIL VI HA DET:                                 SÅNN VIL VI GJØRE DET:                          

Organisasjonsutvikling

Vi skal ha ansatte 
som er stolte av 
arbeidsplassen sin, 
som får ansvar og 
som tar ansvar.

Vi skal ha godt 
samarbeid i fag-
nettverk på tvers av 
kommunegrenser 
og i regionen.

Vi skal være en 
fleksibel og om-
stillingsdyktig 
organisasjon.

Tilrettelegge for gode og åpne endringsprosesser i samarbeid med tillitsvalgte, 
verneombud og alle involverte.

Jobbe med vilje og evne til omstilling og endring i hele organisasjonen.

Benytte seg av eksterne kompetansemiljøer innen forskning og utvikling (FOU).

Vi skal ha fokus på 
innovasjon, fornyelse 
og legger til rette 
for relevant og god 
kompetanseutvikling.

Tilby flere lærlingplasser innen alle fagfelt der det kan gis et godt opplæringstilbud. 

Jobbe for en heltidskultur med en betydelig reduksjon i bruk av deltidsstillinger.

Utvikle egne medarbeidere og rekruttere ny kompetanse når det er nødvendig.

Etablere et kontinuerlig lederopplærings- og utviklingsprogram, hvor innovasjons- 
og endringsledelse står sentralt.

Videreutvikle en solid organisasjonsutviklingsstab som kan utvikle, støtte og 
koordinere lederne. 

Sikre et godt og likeverdig samarbeid med de tillitsvalgte og verneombud til beste 
for tjenesten og for de ansatte.
 

Vi skal være en 
kommune der vi ser 
muligheter framfor 
begrensninger.

Skape gode rammer for økt deltakelse og gjennomføring av gode initiativ. 
Dette gjelder både i forhold til egne ansatte og personer utenfor kommunen.

Møte befolkning, næringsliv og egne ansatte på en positiv måte og alltid gi god 
informasjon og veiledning.

Videreutvikle verktøy og muligheter for å bedre samhandlingen internt i 
organisasjonen og utad mot befolkning og næringsliv.

Videreutvikle de formelle interkommunale samarbeidene, og øke satsingen på 
regionale og interkommunale samarbeid der det er nødvendig.

Nå regionale mål ved å forankre regionale planer og bruke disse aktivt i egne 
planverktøy.

Være en aktiv deltaker i samtaler og drøftinger rundt eventuelle endringer i 
kommunestrukturen. 
 

Videreutvikle en kultur der ansatte kan komme med nye ideer og forslag til endring 
og der det legges til rette for aktiv medvirkning. 

Sørge for at alle har god kjennskap til og kompetanse i bruk av IKT- verktøy innenfor 
eget område.

Sikre god informasjonsflyt innad i organisasjonen, både horisontalt og vertikalt.

Synliggjøre kommunens verdigrunnlag i organisasjonen og være løsningsorientert 
i alle ledd. 



Risør kommune skal være en aktiv aktør og medspiller for en positiv samfunnsutvikling. Innsatsen må 
innrettes på mange ulike måter og på mange områder og ofte i nært samarbeid med innbyggerne, lokalt 
næringsliv, frivillige, statlige og regionale myndigheter, nabokommuner m.fl.

Samfunnsutvikling

SÅNN VIL VI HA DET:      SÅNN VIL VI GJØRE DET: 

Risør skal ha et 
attraktivt og variert 
arbeidsmarked som 
øker yrkesdeltagelsen 
i befolkningen.

Risør skal være et 
kraftsenter i østre 
del av Agder. 

Se næringsutvikling, stedsutvikling og samfunnsutvikling i sammenheng. 

Legge til rette for vekst i eksisterende næringsliv, og gi best mulig rammebetingelser 
for utvikling i Risør. 

Legge til rette for bærekraftig verdiskapning, grønne forretningsideer og sterke 
miljøprofiler i næringslivet.

Legge til rette for nyskaping og gründervirksomhet.

Legge til rette for å øke andelen kvinner i heltidstillinger.

Tilby attraktive og varierte næringsarealer.

Videreutvikle kommunens fortrinn og ta del i veksten i besøksnæringen.

Sikre en hensiktsmessig bruksstruktur på landbrukseiendommer og hindre 
omdisponering av matjord.

Legge til rette for aktiv bruk av marine næringsarealer og for utnyttelse av hav-
ressurser på en bærekraftig måte.

Være en pådriver for nye infrastrukturtiltak som styrker og utvider det regionale 
bo- og arbeidsmarkedet.

Styrke, videreutvikle og synliggjøre Risør videregående skole. 

Tilrettelegge for utbedring av kollektivtilbudet, og utnytte utbygging av ny E-18 til 
å skape et effektivt og stort kollektivknutepunkt med pendlerparkering.

Være tyngdepunktet innenfor handel, service, kultur og næringsliv i østregionen. 

Være en pådriver og initativtager for regionale utviklingsprosjekter.

Være en pådriver for nye offentlige arbeidsplasser i Risør og i regionen.

 Risør skal opprett-
holde og videre-
utvikle sin posisjon 
som kulturkommune.

Videreutvikle Risørhuset og Kjempesteinsmyra som Risørs største kulturarenaer.

Skape kultur gjennom miljøer og møteplasser i hele kommunen. 

Utnytte lokale kompetansemiljøer, og inspirere ildsjeler til å viderutvikle det lokale 
kulturtilbudet.

Opprettholde et variert helårlig kulturtilbud og videreutvikle kunstsatsingen.

Skape rom for verdiskaping i skjæringspunktet mellom lokal kultur- og opplevelses-
basert næring.  

Styrke kunnskapen og engasjementet rundt kystkulturen.

Støtte lag og foreninger i arbeidet for kultur, breddeidrett og både organisert og 
uorganisert fritid. Gjennom breddesatsing, stimuleres talenter.



Risørs lokalsentre 
skal styrkes og 
videreutvikles med 
et variert bolig-, 
handels-, kultur- og 
tjenestetilbud. 

Tilrettelegge for at nye boliger i all hovedsak (minimum 70 %) skal skje innenfor 
eksisterende sentrum og lokalsentre.

Lokalisere nye boliger og tjenestetilbud som gir gang- og sykkelavstand til daglige 
gjøremål og møteplasser.

Se muligheter i samlokalisering, sambruk og transformasjonsprosjekter. 

Styrke tilbud og aktiviteter spesielt rettet mot barnefamilier.

Bevare og utvikle gode friområder og møteplasser i samarbeid med innbyggerne, 
lag og foreninger.

Legge til rette for variert boligbebyggelse tilpasset alle befolkningsgrupper og mer 
konsentrert bebyggelse. 

Skape trygge gang- og sykkelstier mellom bo- og aktivitetstilbud.

Øke ladeinfrastrukturen i hele kommunen.

Risør skal ha et 
historisk og levende 
sentrum hele året.
 

Jobbe aktivt med tiltak som styrker turisme, handel, næring og aktivitet i Risør sentrum.

Bevare og videreutvikle de historiske, antikvariske, arkitektoniske, kulturelle og 
miljømessige verdier som Risør representerer.

Videreutvikle Torvet som byens viktigste møteplass.

Gjennomføre tiltak som gjør det attraktivt å bosette seg i sentrum.

Styrke og videreutvikle merkevaren “Trehusbyen” og “Den hvite by ved Skagerrak”.

Videreutvikle Risørs historiske sentrum som destinasjon og arena for opplevelser 
og aktivitet.

Bruke kommunale bygg i Risør sentrum til virksomheter som gir økt aktivitet i byen.

Styrke tradisjonshåndverkene og arbeide aktivt for å etablere et bygningsvernsenter 
i Risør sentrum.

Legge til rette for fortetting med nye boliger og leiligheter i sentrum og i sentrums-
nære områder. 

Vi skal effektivisere 
bruken av egen 
bygningsmasse og 
være en fremtidsrettet 
byggherre.

Sikre at alle offentlige nybygg og store hovedombygginger bygges som plusshus. 

Optimalisere eksisterende bygningsmasse ved å ha en tydelig miljøprofil. 

Legge til rette for høy grad av sambruk, flerbruk og ombruk fremfor nybygging. 

Sette høye miljøstandarder ved innkjøp og stille krav til underleverandører.

Benytte tre som byggemateriale ved nybygg og ombygginger.   

Risør skal være for-
beredt på å håndtere 
et klima i endring.

Legge til grunn “høye alternativer” fra de nasjonale framskrivningene når konse-
kvenser av klimaendring vurderes. 

Sikre en god og helhetlig planlegging tilpasset dagens og framtidens klima-
endringer.

Utarbeide arealstrategier som ivaretar endrede klimatiske forutsetninger, og bevarer 
viktige miljøverdier. 

Tilpasse beredskapsskapasitet og grunnberedskap i tråd med de klimatiske 
endringene. 

Prioritere og legge til rette for tiltak i landbruket som tar hensyn til økte nedbørs-
mengder, ivaretar det biologiske mangfoldet, reduserer transport og utnytter 
skogbrukets fremtidige potensiale som del av klimaløsningen.



For at Risør kommune skal kunne levere gode og forsvarlige tjenester i fremtiden, må fokus, i enda større 
grad enn i dag, flyttes fra behandling til forebygging og innbyggerne må inspireres til å ta ansvar for egen 
helse. Endringen fra å yte passiv hjelp til mer aktiv rehabiliterende innsats, understreker at god omsorg ikke 
bare handler om å hjelpe, men også om å gjøre folk i stand til å klare seg selv. Forebygging og tidlig inn-
sats for å snu uheldig utvikling i alle faser av livet, gir stor gevinst både for den enkelte og for samfunnet. 

SÅNN VIL VI HA DET:                                 SÅNN VIL VI GJØRE DET:                          

Vi skal styrke 
helsefremming 
og forebygging 
med fokus på 
tidlig innsats.

Helse og omsorg

Alle skal oppleve 
mestring, tilhørighet 
og god livskvalitet. 

Innbyggerne skal 
være en ressurs i eget 
liv og for andre.

Bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og tilby likeverdige helsetjenester, og 
opplæring i å styre personlig økonomi.

Øke aktivitetstilbudet og antall tilrettelagte arbeidsplasser. 

Skape gode og tilgjengelige nærmiljøer med en inkluderende boligpolitikk.

Inspirere innbyggerne til egeninnsats, til å ta ansvar for egen helse og til å være 
aktive deltakere i fellesskapet.
 

Vi skal ha høy kvalitet 
i kommunens helse- 
og omsorgstilbud. 

Styrke tjenesten gjennom faglig sterke miljøer med tydelig ledelse.

Styrke tjenestene gjennom samlokalisering, samhandling og samarbeid.

Sikre nødvendig kunnskap og erfaring hos medarbeidere.

Øke antall heltidstillinger for stabil arbeidskraft og kvalitet.
 

Vi skal være 
nytenkende innen 
digitalisering og 
e-helse.  

Bruke aktivt digitale løsninger for å forenkle, forbedre og effektivisere tjenestene.

Finne gode løsninger for innbyggerne gjennom trygghets- og varslingsteknologi, 
telemedisin og velferdsteknologiske løsninger.

Videreutvikle løsninger i tilknytning til elektronisk pasientjournalsystem.

Gi innbyggerne tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
 

Sikre alle kommunens innbyggere, uansett livsfase, rett hjelp på rett sted til rett tid.

Utarbeide gode samarbeidsrutiner på tvers av enheter, profesjoner og frivillige.

Legge til rette for at innbyggerne skal være aktive og ta ansvar for egen helse.

Bygge foreldrekompetanse og oppdage problemutvikling tidlig. 

Legge til rette for samskaping og inkludering der brukeren er i fokus og har mulighet 
til medvirkning.

Tilrettelegge for sosiale nettverk og forutsigbare samarbeid med frivillige og 
pårørende.

Gi innbyggere mulighet til å bo trygt i eget hjem så lenge som mulig og ønskelig.

Skape et aldersvennlig samfunn og implementere reformen “leve hele livet” i 
kommunen. 
 



Oppvekstområdet (skole, barnehage og PPT) er et viktig innsatsområde i årene som kommer. Tiden i 
barnehage og grunnskole legger et avgjørende grunnlag for hvordan den enkelte vil klare seg videre i 
livet. Barnehage og skole skal sørge for at alle barn/elever får så god faglig kunnskap som den enkelte 
har forutsetninger for. Barnehage og skole skal i tillegg bidra til at den enkelte utvikler gode holdninger 
til seg selv og sine omgivelser og blir best mulig rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer. 
Skolene og barnehagene har en viktig rolle i forhold til inkludering, holdningsskapende arbeid og til å 
utjevne sosiale forskjeller.  

SÅNN VIL VI HA DET:                                 SÅNN VIL VI GJØRE DET:                          

Vi skal sikre at barn 
og unge får tilstrek-
kelig kompetanse 
til å gjennomføre 
videregående skole.

Oppvekst

Barnehager og skoler 
skal ha høy kvalitet 
for å ruste barn og 
unge til et liv i arbeid 
og samfunn.

Vi skal gi alle barn 
og unge de samme 
mulighetene.   

Innvandrere skal 
inkluderes og 
kvalifiseres til videre 
utdanning og arbeid. 

Identifisere ulike læringsmiljøfaktorer og systematisk jobbe med faktorene som 
fremmer elevenes faglige og sosiale utvikling.

Utvikle forståelsen av begrepet tilpasset opplæring og sette inn tiltak som bidrar 
til bedre mestring og mindre stigmatisering.

Ha en offensiv holdning til teknologi som læringsverktøy i barnehage og skole.

Prioritere og legge til rette for tidlig innsats i barnehage og skole med forsknings-
baserte og innovative tiltak.

Tilby god kvalitet i skolens leksehjelpstilbud.

Øke samarbeidet mellom grunnskolen og Risør videregående skole.
 
Sikre gode rutiner for overganger i utdanningsløpet.

Sørge for at ulike faggrupper skal være representert i barnehager og skoler. 

Legge til rette for helhetstenking, nettverk og tverrfaglig samarbeid.

Styrke kapasiteten og kompetansen hos ansatte.

Øke kompetanse og samarbeide om bedre psykisk helse og livskvalitet.

Sørge for at barnehager og skoler har en helsefremmende og forebyggende funksjon.

Støtte barna i å mestre motgang og håndtere utfordringer.

Legge til rette for at barn skal oppleve trivsel og følelse av egenverdi.

Sørge for at barnehagene og skolene skal være trygge og utviklende arenaer.

Formidle kunnskap om sunt, rimelig og variert kosthold gjennom hele oppveksten.

Unngå at dårlig økonomi hindrer barns deltagelse i aktiviteter på fritiden.

Legge til rette for økt fysisk aktivitet i dagliglivet. 

Rette individuelle inkluderings- og integreringstiltak særlig mot barn.

Være fleksibel, omstillingsdyktig og sikre kvalitet i en uforutsigbar flyktningsituasjon.

Øke andelen deltakere som gjennomfører introduksjonsprogrammet og går videre 
til utdanning og arbeid.

Legge til rette for at flere velger Risør som bosted etter “5-års perioden”.

Arbeide for flere inkluderende møtearenaer og aktivitetstilbud.
 





“Vi skal vokse 
gjennom samarbeid 
og attraktivitet.”

Visjonen viser en tydelig retning for hvordan vi skal oppnå en positiv 
befolknings- og samfunnsutvikling. Kommunens attraktivitet er svært viktig 
for å kunne tiltrekke seg nye innbyggere, besøkende og næringsliv. Det 
samme gjelder i forhold til innbyggere og næringsdrivende som allerede 
er etablert her slik at de velger å fortsatt bli værende i kommunen.

En viktig tilnærming for å nå målene fremover er samarbeid. Små og mellom-
store kommuner blir i større grad avhengig av samarbeid og samhandling 
internt, med andre kommuner, med næringsliv, private aktører og frivillige, 
for å kunne levere gode og effektive tjenester.

Kommunens viktigste oppgave er å gi gode tjenester til innbyggerne. 
Gode kommunale tjenester er også av avgjørende betydning når det gjelder 
kommunens attraktivitet for innbyggere og næringsdrivende. Kommunens 
tjenesteområder er derfor viktige fokusområder i kommuneplanen. 

RISØR KOMMUNE 
Besøksadresse: Furumoveien 1, Frydendal 

Postadresse: Postboks 158, 4952 Risør
Telefon: 37 14 96 00  E-post: post@risor.kommune.no



RISØR KOMMUNE 
Besøksadresse: Furumoveien 1, Frydendal 

Postadresse: Postboks 158, 4952 Risør
Telefon: 37 14 96 00  E-post: post@risor.kommune.no

D
esign og layout:

Trykk:


