
 
HØSTNYTT! 

Høsten har meldt sin ankomst og naturen gjør Kragerø enda mer 

fargerik enn vanlig. 🍂🍁 

Vi håper at dere har hatt en flott sommer, og at høsten byr på mange 

spennende oppdrag og oppgaver i deres bedrifter.  

KNF har startet høsten med mer medlemsaktivitet enn pandemien 

tidligere har gitt anledning til. Det er hyggelig og svært nyttig å igjen 

kunne møtes fysisk!  

AKTIVITET I DE ULIKE BEDRIFTSNETTVERKENE: 

Alle næringsdrivende og alle geografiske deler av kommunen er 

gjensidig avhengig av hverandre. Det er viktig at vi lykkes med å 

skape gode møteplasser for våre medlemmer og at de ulike 

næringenes interesser og behov blir tydelig for styret og 

administrasjon. 

 

KNF Gårdeiere og eiendomsutviklere – vi avholdt et 

sonderingsmøte den 1.september for å diskutere hvilke saker og 

hvilke bedrifter vi kan engasjere i dette nettverket. Det er planlagt et 

nytt oppstartsmøte for dette nettverket 4. oktober kl. 18.  

 

KNF Bygg- og Anlegg – 2. september inviterte vi til møte på 

Håndverkern. Dette er til vanlig en gruppe som pleier å stille 

mannsterke på møter, men vi konkurrerte med strålende sol og en 

fantastisk varm og fin kveld, så mange prioriterte nok heller å nyte 

siste innspurt av sommeren.  

Det ble uansett en veldig fin kveld med nyttige diskusjoner, og en fin 

omvisning på det nye kommune administrasjonsbygget på B13, hvor 

David Kristiansen, Fredensborg Fritid, viste oss rundt.  

 

 

HOLD AV DATOEN:  

 

4. november 

Arrangerer vi KNF’s 

høstarrangement. 

 

Mer informasjon 

kommer 

fortløpende 

 

 

 

 

 

    

 
 



KNF Industri – 9.september var vi invitert til Nøsted & AS for møte i industrinettverket. Dette 

nettverket ønsker en større grad av samhandling mellom industribedrifter i kommunen, og i 

nabokommuner. De organiserer seg ved at de ønsker å besøke hverandre på rundgang for å bli 

bedre kjent, se og lære av hverandre, og samarbeide om fellesutfordringer og muligheter.  

 

KNF Handel & Service – for den delen av nettverksgruppen som sogner til Kragerø Sentrum ble 

det avholdt møte 24. august. Det var et hyggelig og uformelt møte, og fra runden rundt bordet så 

tok vi med oss at alle var fornøyde med sommeren og de fleste hadde hatt tidenes sommer med 

tanke på antall kunder og omsetning. Det ble lagt planer for arbeidet med Julebyen Kragerø og 

datoer for de ulike arrangementene ble satt, det ble også diskutert saker som næringsdrivende i 

sentrum er opptatt av.  

 

KNF Reiseliv – det skjer naturlig nok noe mer tilrettelagt aktivitet fra KNF i denne bransjen, da 

man har en destinasjonsutvikler ansatt i 100% stilling som er ansatt for å følge opp vår felles 

reiselivsplan, og en prosjektleder i 50% stiling til å følge opp arbeidet med å sertifisere Kragerø for 

merket for bærekraftig reiseliv.  

 

• 26. august (pluss to kursdager til) har det blitt avholdt kurs: Bli Miljøfyrtårn på 1-2-3 

9 reiselivsbedrifter har deltatt på kurset som er fullfinansiert via Kragerø kommunes 

koronamidler.  

 

• 1.september inviterte vi til frokostmøte med tema – ‘lokalmat samarbeid’. Sjekk aktuell sak på 

vår nettside om møtet her.  

 

• 7. sept ble det avholdt informasjonsmøte om en ny felles bookingløsning for opplevelser i 

Kragerø.  

 

• 15. sept Informasjonsmøte ‘Kragerø under vann’ 

Kragerø Næringsforening har samarbeidet med kompetansebedriften SALT om en 

‘prosjektparaply’ som har arbeidstittel Kragerø under vann. Du kan lese mer om møtet her.  

 

• 16. – 17. sept Kurs: Pakking, distribusjon og salg på Kragerø Resort. 18 reiselivsbedrifter lærte 

mer om å lage gode opplevelser og skreddersy pakker til ulike målgrupper.  

 

 

Andre møter som har relevans for alle bedriftsnettverkene:  

24. august ble det avholdt temamøte med detaljreguleringsplan for ny E18 og viktige momenter for 

Kragerø Næringspark. Dette møtet samlet 21 engasjerte personer, både næringsdrivende (industri, 

anlegg, arkitekter, m.fl.) og grunneiere møtte opp, og det ble stilt flere relevante spørsmål til kommunens 

arealplanlegger Trond Hjellevik.  

Møtet kom til i samarbeid med Gard Madsen, prosjektleder for utvikling av Kragerø Næringspark og Geir 

Lia, kommunens næringsrådgiver. I tillegg deltok varaordfører Jan Petter Abrahamsen. 

https://www.kragero-nf.no/sammen-om-lokalmatsatsing-i-kragero-drangedal/
https://salt.nu/om-salt
https://www.kragero-nf.no/kragero-under-vann-visjon-framtidstro-for-havet-kysten-og-folket/


KRAGERØS PLASSERING I KOMMUNE-NM  

Utviklingen for Kragerø i 

NHO’s kommune-NM i 

løpet av 

omstillingsprogrammets 

levetid er positiv.  

Det er fin utvikling hvis 

man ser på noen av 

søylene/kriteriene, men 

fortsatt mye å jobbe med.  

Totalt havner Kragerø på 

en 215 plass i landet, 

sammenlignet med 235 

plass i 2020.  

Vi har gjort en 

sammenstilling av 

Kragerøs plasseringer i de 

ulike kriteriene som dere 

finner her.  

 

 

BLI MED OG SI DIN MENING! INNBYGGERUNDERSØKELSE 2021 – KRAGERØ SOM 

BÆREKRAFTIG REISEMÅL  

Din mening er svært viktig for oss i arbeidet med å utvikle et bærekraftig reiseliv! Vi ønsker en 
reiselivsnæring som gir positive effekter for vårt lokalsamfunn. Kragerø skal være et godt sted å 
bo, og et godt sted å besøke. Vi ønsker at våre kommende generasjoner får de samme 

mulighetene som vi har i dag.  

I forbindelse med prosessen skal det gjennomføres flere undersøkelser. En av undersøkelsene 
går ut på å avdekke innbyggernes meninger om turismen. Skal vi klare å bli et mer bærekraftig 

reisemål så må vi ha med oss Kragerøs lokalbefolkning. 

Undersøkelsen tar 5-10 minutter, og du svarer anonymt. 

Vi håper du tar deg tid, slik er du med å gi innspill i det videre arbeidet med utviklingen av 
Kragerø som et bærekraftig reisemål.  På forhånd takk for hjelpen! 

FOR Å DELTA* – KLIKK HER 

*undersøkelsen er åpen fram til og med 27. september 

https://www.kragero-nf.no/krageros-plassering-i-kommune-nm/
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=XiMXj34PQ5erG6owNQAzAXzvlrU2yYzFYHlbFF4S3inOIysdw_DachTU91vJXswDxgl_N9iUKmhawDIbPjwNFA2


KRAGERØ HAR FÅTT NY KOMMUNEDIREKTØR, DAG WILLIEN ERIKSEN. 

VELKOMMEN TIL KRAGERØ! 

Mandag i forrige uke møtte KNF (v/ styreleder Tor Markussen og daglig leder) vår nye kommunedirektør. 

Med på møtet var kommunens næringsrådgiver Geir Lia, ordfører Grunde Knudsen og varaordfører Jan-

Petter Abrahamsen. Vår agenda og intensjon med å invitere oss til møte var selvsagt å lodde stemningen 

for vår nye kommunedirektørs fokus på næringsutvikling og kommunens rolle i dette.  

De siste årene har Kragerø kommune investert betydelig i næringslivet ifm. Omstillingsprogrammet og 

støtten til KNF, vi vil jobbe for at vi ikke mister fart og fokus, noe vi føler at vi fikk god støtte av fra den 

nye kommunaldirektøren.  

Dag Willien Eriksen kommer til oss på KNFs høstarrangement den 4. november for å presentere seg og 

møte næringslivet. Les mer om arrangementet her.  

 

HVA SKJER:  

Dere medlemmers engasjement og aktivitet i de ulike interessegruppene, er svært viktig for foreningens 

arbeid.  Kom gjerne med innspill på hva dere ønsker av faglig påfyll og tema for våre møter.  

Vi oppdaterer kalenderen på vår nettside fortløpende, husk å sjekke den for å se om det er noe som 

fanger din interesse.   

Her er en liten oversikt:  

September 

28.  Medlemsmøte Bygg & Anlegg – vi får besøk av plan- og bygningssjef Grethe Krokstad  

 Legatsalen kl. 18-20 

Oktober 

4.  Informasjonsmøte – ny nettverksgruppe for gårdeiere & eiendomsutviklere 

5.  Handel og service – Sentrum 

25.  Førstehjelpskurs – 17:15 – 22:15, Legatsalen  

? Medlemsmøte Interessegruppe Industri 

November 

4.  KNFs høstfest – Kragerø biograf kl. 18 

 Presentasjon ny kommunedirektør og rapport fra Innbyggerundersøkelse og bedriftsundersøkelse 

 Etterfulgt av middag og sosialt samvær på Verven  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kragero-nf.no/kalender/kragero-naeringsforenings-hostarrangement/
https://www.kragero-nf.no/kalender/
https://www.kragero-nf.no/kalender/medlemsmote-tema-plan-og-byggesak/
https://www.kragero-nf.no/kalender/informasjonsmote-ny-nettverksgruppe-for-gardeiere-eiendomsutviklere/
https://www.kragero-nf.no/kalender/forstehjelpskurs-3/
https://www.kragero-nf.no/kalender/kragero-naeringsforenings-hostarrangement/


PÅMINNELSE:  

 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter sommer / høst 2021 – søknadsrunde 

nr. 3. SØKNADSFRIST ER 24. SEPTEMBER! 

 

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler). 

Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften - en gylden anledning til å 

styrke de ansattes kompetanse. 

De neste søknadsfristene er 15. Oktober og 15. November 

 

Kragerø omstillingsprogram – har du næringsprosjekter med vekstambisjoner? Ta kontakt med 

Kari for en uforpliktende prat om hvordan eventuelt omstillingsprogrammet kan hjelpe! 

 

 

 

 

 

Ikke nøl med å ta en telefon 

eller kom innom på kontoret hvis 

dere har spørsmål eller ting dere 

vil ta en prat om.  

 

 

Med ønske om en god høst!  

Janna Pihl 

Kragerø Næringsforening 

P.A Heuchsgate 24 |3770 

Kragerø 

Tlf. 957 28 934 |  

janna@kragero-nf.no 

https://www.kragero.kommune.no/aktuelt/kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter-sommer-host-2021-soknadsrunde-nr-3.19592.aspx
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/bedriftsintern-opplaring-bio-midler/
https://www.kragero.kommune.no/omstilling/
mailto:janna@kragero-nf.no

