
 
TIL VÅRE MEDLEMMER OG 

SAMARBEIDSPARTNER, 

Nok et korona-år er snart tilbakelagt.  

Et år som for mange fortsatte å være et like rart, utfordrende og 

frustrerende som det foregående, men også et år som for de 

fleste medlemsbedriftene har vært et bra år. 

2021 har vært et innholdsrikt år, hvor vi gradvis kom tilbake til 

normalen, med stor fart i næringslivet. Den 24. september 

forsvant meter’n og optimistisk trodde vi at pandemi-

begrensninger var tilbakelagt.  

Dessverre så ble ikke årets siste måneder helt som vi hadde 

ønsket oss. Vi tenker på den delen av næringslivet som er ekstra 

hardt rammet av de nye tiltakene, og oppfordrer alle til å ta 

ansvar og bidra til det som bringer oss tilbake til den hverdagen 

vi så optimistisk så for oss tidligere i høst. 

 

BESØKSNÆRINGEN – GJØR OSS STOLTE AV Å BO I KRAGERØ 

Høstens innbyggerundersøkelse viser at holdningene til reiselivssatsingen og reiselivet i Kragerø er 

overveiende positivt. 82% mener at reiselivet er viktig for Kragerø med tanke på arbeidsplasser og 

næringsutvikling, og to av tre mener reiselivet gjør innbyggerne stolte av å bo i Kragerø.  

Undersøkelsen uttrykker også bekymring for mangel på helhetlig samfunnsplanlegging, noe som er viktig 

for oss å ta med videre i vårt arbeid, og gi tilbakemelding til politikerne våre om. 



 

KRAGERØS – ET GODT STED Å BO, BESØKE OG DRIVE NÆRING  

Vi må sammen bli flinkere til å synliggjøre alt 

«gullet» vi har. Kragerø har et rikt og variert 

næringsliv som kan tilby spennende jobber, men 

en av utfordringene dere melder fra om, er at det 

er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse og at 

det kan være et hinder for vekst.  

Sammen med Kragerøs omstillingsprogram 

ønsker vi å få kartlagt hvilke kompetansetiltak 

som er relevante for bedriftene, samtidig som vi 

må jobbe for gode bostedsmuligheter.  

Lokalt næringsliv er avhengige av 

bostedsattraktivitet, for å kunne rekruttere 

fremtidens arbeidstakere, og for noen næringer, 

øke sitt kundegrunnlag.  Her kan du lese vårt 

høringsinnspill til kommuneplanenes 

samfunnsdel. 

 

KRAGERØ I OMSTILLING:  

Kragerøs omstillingsprogram arbeider godt og har hatt god måloppnåelse. Det er registrert 143 nye 

og/eller sikrede arbeidsplasser fram til nå. 

Omstillingsprogrammet går nå inn i sitt siste år og det er viktig at vi jobber for å ivareta 

utviklingskompetanse og omstillingsevne både hos bedrifter, kommunalt næringsutviklingsarbeid og i 

næringsforeningen.  

SAMARBEID FOR NÆRINGSUTVIKLING – VI HAR ALLE DET SAMME MÅLET 

Vi tror på felles retning og kraften i samarbeid.  

Derfor setter vi stor pris på den gode dialogen vi har med både politikere og fagfolk vi jobber sammen 

med i kommunen. Vi samarbeider også tett med Kragerøs omstillingsprogram og Kragerø kommunes 

næringsrådgiver. Her har vi oppsummert noe av året som har gått.  

Kragerø Næringsforening er avhengig av aktive medlemmer. Kontakt oss gjerne med utfordringer, forslag, 

muligheter og ideer 

 

 

https://www.kragero-nf.no/wp-content/uploads/Innspill-til-Kommuneplanens-Samfunnsdel-30.11.2021_-Kragero-Naeringsforening.pdf
https://www.facebook.com/watch?v=446651893568450


MØTEPLASSER:  

 

Å møte dere medlemmer ansikt til ansikt, er det vi liker best. I år kunne vi gjenoppta møteaktiviteten i 

større grad enn i fjor, men det har fortsatt vært begrensinger knyttet til fysiske møter. Vi har ambisjoner 

om å skape gode møteplasser med påfyll av ny kunnskap og ikke minst nye bekjentskaper.  

Et av høstens høydepunkt var KNFs Høstfest den 4. november. Et stort takk til alle våre medlemmer som 

deler generøst av egen kompetanse til glede for fellesskapet! 

VI ER OPTIMISTER FOR 2022  

Vi gleder oss til et nytt år og ser fram til et godt samarbeid med alle dere.  

I tider som nå, ser vi viktigheten av å samarbeide, dele, bry oss og ikke minst å støtte opp om vårt lokale 

næringsliv. 

 

Sammen skaper vi fremtidens Kragerø! 

 

 

 

 

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år! 

Eva -Christina Skaarup, Kristin Myrstrand og Janna Pihl 

Kragerø Næringsforening 

P.A Heuchsgate 24 |3770 Kragerø 

Tlf. 957 28 934 |  

janna@kragero-nf.no 

mailto:janna@kragero-nf.no

