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Tvedestrand - 
en attraktiv og nærings-
vennlig kommune i vekst 
 
I tett samarbeid og dialog med 
næringslivet legger Tvedestrand 
kommune til rette for vekst og 
utvikling.  
 
Godt tilrettelagte tjenester og 
infrastruktur sammen med 
attraktive nærings-, bo- og 
fritidsboligarealer legger til rette for 
vekst i hele kommunen. 
 
I denne næringspolitiske handlingsplanen 
for Tvedestrand knyttes lokale forhold opp 
mot den regionale næringsstrategien 
gjennom konkrete mål og tiltak.  
Tiltakene er samlet innen fem utvalgte 
fokusområder. Planen rulleres årlig. 
 
Deltagere i rulleringen høsten2018 
- Gunnar Storm-Olsen & Vidar Knutsen  
- Bente Christensen  
- Geir H. Søraker 
- Hans Jørgen Bjelke Mørch 
- May-Lill Skjeggedal 
- Eilev Angelstad og Conrad Guttormsen 
- Ordfører Jan Dukene 
- Rådmann Jarle Bjørn Hanken 
- Anne Torunn Hvideberg 

Tilrettelegging, næringsarealer og 
infrastruktur  
Tvedestrand er en proaktiv 
næringskommune med attraktive og til-
rettelagte næringsarealer, som legger til 
rette for en fremtidsrettet infrastruktur 
i kommunen. 
 
 

Mål 

1 Føre en proaktiv næringspolitikk  

2 
Utvikle og sørge for vekst i A67 
Tvedestrand næringspark og i 
private næringsområder 

3 
Godt utbygd fiber og 
mobildekning i hele kommunen    

4 
Infrastruktur som legger til rette 
for vekst og utvikling   

Tiltak 

 
1 

- Øke den kommunale 
egenandelen til næringsfondet 

- Gjennomføre 
spørreundersøkelse etter 
modell fra  Arendal, om 
næringsvennlig kommune 

2 

- Markedsføre og selge 
næringstomter i A67 
Tvedestrand Næringspark, med 
totalt fem nye avtaler i 2019 

- Ha kunnskap om behov og 
oversikt over ledige 
næringsområder og 
næringslokaler i regionen  

- Delta i Blå vekst fellesprosjekt 
for å tilrettelegge for marine 
næringsarealer i sjø. 

3 
- Etablere bredbåndstrategi for 

hele kommunen, og 
tilrettelegge for bredbånd i 

kommunale utbyggings-
prosjekt, til næringsområder, 
store bedrifter og beboere i 
hele kommunen 

- Tilstrebe flere leverandører og 
konkurransedyktige priser på 
bredbånd og 
mobilkommunikasjon 

4 

- Tilrettelegge for drift og 
utvikling av effektivt lokalt 
veinett og gode 
parkeringsmuligheter  

- Kaier og landingsplasser som 
legger til rette for effektivitet i 
utbyggingsprosjekter langs 
kysten 

 
 
Samarbeid, nettverk og nyetableringer  
Tvedestrand kommune er pådriver og 
tilrettelegger for ytterligere nettverks-
bygging, samarbeidskultur og 
innovasjonsprosjekter ved å styrke 
kjennskapen og koplingen til 
virkemiddelapparatet og aktuelle 
forskningsmiljøer. 
 

Mål 

1 
Økt samarbeid mellom bedrifter 
og Tvedestrand kommune  

2 God informasjonsflyt  

3 
Økt samarbeid på tvers og med 
forskningsmiljøer og innovative 
miljøer   

4 
Gode tilbud til unge, grundere 
og nyetablerere  

5 
Etablere samarbeidprosjekter 
mellom næringsliv, det 
offentlige og forskningsmiljøer  

Tiltak 

1 

- Kommunen inviterer til 
halvårlige næringsfrokoster  

- Næringssjef og ledelsen i 
kommunen deltar på styre- og 
medlemsmøter i foreningene  

- Minst to formannskapsmøter i 
året kjøres ute hos bedrifter / 
foreninger  

2 

- Videreutvikle nyhetsbrevene 
fra næringssjefen som en 
informasjonsplattform for å 
spre og dele informasjon  

- Spre og dele suksesshistorier  

3 

- Arrangere nyttige 
inspirasjonstreff, med oversikt 
over støtteordninger, viktige 
kompetansemiljø, mulige 
samarbeidspartnere, etc  

- Bedriftene i kommunen skal 
kjenne til og koples på aktuelle 
klynger, laber og nettverk i 
regionen 

4 

- Etablerersenteret i Arendal og 
TENK-senteret bistår grundere 
med veiledning, kompetanse 
og nettverk 

- Flere gründerkurs og nyttige 
samlinger legges til 
Tvedestrand  

- Kople skolenes Ungt 
Entreprenørskap satsing til 
nettverk og bedrifter i 
regionen 

5 
- Sørge for at intensjoner og 

planer for Aktiv Rast blir 
realisert  
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- Delta og involvere bedrifter og 
den videregående skolen i blå 
vekst samarbeidet 

 
 
Besøksnæringen 
Tvedestrand skal ha et attraktivt og 
levende sentrum som bidrar til en 
positiv utvikling i hele kommunen. 
Hovedmål er utvikling og økt 
lønnsomhet i bedriftene.  
 

Mål 

1 
Utvikle et levende attraktivt 
sentrum hele året 

2 
Øke antall besøkende og 
tilreisende 

3 
Utvikle Raet nasjonalpark til en 
spydspiss for besøksnæringen i 
regionen  

Tiltak 

1 

- Samarbeide bredt om tiltak 
som bidrar til et mer levende 
sentrum, med utgangspunkt i 
rammene fra mulighetsstudiet 

- Samarbeide om aktivitets- og 
lekeplass tilbud i sentrum 

- Etablere et samarbeid med 
gårdeiere for å markedsføre og 
utvikle mulighetene i ledige 
lokaler 

- Bedre parkeringsmuligheter i 
sentrum for fastboende og 
besøkende   

- Årlig byvandring i forkant av 
sesong  

- Spre kjennskap om 
tilskuddsportalen til alle det er 
relevant for   

2 

- Samarbeide bredt om 
aktiviteter og satsinger og 
invitere til arbeidsmøter to 
ganger i året  

- Samarbeide bredt for å 
etablere og videreutvikle 
arrangementer i skulder- og 
lavsesong  

- Ta en sterkere posisjon og 
løfte frem Tvedestrand i 
destinasjon Sørlandet  

- Presse på for å ferdigstille 
havneplanen, som gir  
utviklingsmuligheter i 
gjestehavn og havneområdet  

3 

- Åpne besøkssenter til Raet 
nasjonalpark med bemanning 
som er koplet til turistkontoret  

- Bidra til å styrke rutebåt-
tilbudet og vurdere alternativ 
for å få sesongtransport til 
øyer og skjærgård 

- Bidra til å etablere et nettverk 
av bedrifter som ser potensiale 
og økt forretning i og rundt 
nasjonalparken 

- Samarbeide med USUS og 
Arendal og Grimstad    
kommuner om markedsføring 
av RAET   

 
Jord-, skog- og fiskerinæring  
Jord-, skog- og fiskerinæringen i 
Tvedestrand består av sterke og 
dynamiske foretak som fokuserer på 
utvikling og fremtidsrettet drift.  
 
 

Mål 

1 
Positiv utvikling av det 
tradisjonelle landbruket og 
tilleggsnæringer 

2 Økt hogst og skogkultur 

Tiltak 

1 

- Utarbeide en skogs- og 
landbruksplan som synliggjør 
verdiskapingen og viser 
muligheter i tilleggsnæringer 

- Årlige motivasjonsmøter 
med aktuelle tema 

- Løfte frem lokalmat 
produsenter, i samarbeid 
med nabokommunene  og 
regionale aktører  

2 
 

- Utarbeide en skogs- og 
landbruksplan   

- Større byggeprosjekter i 
kommunal regi skal 
biovarme vurderes. 

- Kople skogeiere og 
leverandørindustrien tett på 
utviklingen i og rundt Biozin 
satsingen i Åmli  

 
 

Håndverkere og småbedrifter  
Håndverkere og småbedrifter  
i Tvedestrand skal ha nytte av å 
samarbeide enda mer og øke 
kompetansen på nøkkelområder 
 
 

Mål 

1 
Kjøpe lokalt når det er mulighet 
for dette  

2 
Fortsatt utvikling og utbygging i 
kommunen 

3 
Få flere til å velge yrkesfaglig 
utdanning  

Tiltak 

1 

- Invitere lokale bedrifter til å 
delta i konkurranser og 
anbud i kommunen  

- Gjennomføre minst to 
informasjonsmøter / kurs om 
offentlige innkjøp i 2019 

2 
 

- Bidra til prioritering av 
viktige reguleringsplaner  

- Forutsigbarhet og nok 
kapasitet i byggesaker 

3 

- Bidra til at ungdomsskolen 
aktivt benytter og legger inn 
besøk hos lokale bedrifter 
som en del av utdanningen   

- Oppfordre bedriftene til å ta 
inn lærlinger 

 
 
 

 


