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Siste 10 ansatte i Ertec AS pr 26.6.2019

Gjennomsnittsalder: 23 år

Bosted
1 Arendal
4 Gjerstad
2 Risør
2 Tvedestrand= 20%
1 Vegårshei



Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

• 2.2 Kommunens målsetting 
• Være en attraktiv bokommune med Østre Agder/Agder som 

arbeidsplassregion 
• Styrket næringsutvikling med økt antall arbeidsplasser 
• En befolkningsutvikling tilnærmet lik landet 
• Gode levekår



Tiltak som forventes å bidra til måloppnåelse
• Vedtak om bygging av ny E-18 mellom Arendal og Tvedestrand vil ha stor 

betydning for den videre utvikling av Tvedestrand. 
• Tilrettelegging av nye næringsarealer nær ny E-18 trase vil bidra til ønsket 

næringsutvikling, flere arbeidsplasser, mer boligbygging og flere 
innbyggere. 

• Ny videregående skole i Mjåvann med idrettsanlegg og kultursal. Dette vil 
tiltrekke seg flere ungdommer, gi flere og permanente 
kompetansearbeidsplasser og blir strategisk viktig for videre nærings- og 
befolkningsutvikling, folkehelse og levekår. 

• Ny fremtidsrettet barneskole ved Lyngmyr skal bygges i første del av 
planperioden. 

• Ny og fremtidsrettet barnehage i sentrum. 
• Bygging av boliger for utviklingshemmede samlokalisert i sentrum.



Arealguiden Østre Agder



«Det er mennesker som har overskudd til å skape 
regionens framtid. Det er mennesker som skaper 
levende lokalsamfunn. Arbeid er den viktigste grunnen 
til at mennesker flytter. Det er ikke den eneste 
grunnen, men i samspill med en rekke andre forhold er 
det slik at et vitalt næringsliv er det viktigste 
innsatsfeltet man kan arbeide med for å opprettholde 
og videreutvikle en pulserende region. Arbeidsplasser i 
alle sektorer er like viktige for den regionale 
utviklingen, men arbeidsplassutviklingen i offentlig 
sektor er i all hovedsak et resultat av regionens 
befolkningsutvikling.»

Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020:



6. MARS 2013
28 personer møtte og TIF ble etablert
• Utarbeide felles utadrettet kommunikasjonsstrategi
• Gründerbyen hvor det er rimelig å etablere seg og bo og hvor du får god 

hjelp
• Industrien medvirker til regulering av arealene rundt nytt E-18 kryss
• Øke kunnskapen om hverandre og mulighetene Tvedestrand har å tilby, inkl

fengsel
• Forpliktende samarbeidsforum mellom industri, næringsliv og kommune
• Næringssjef i 100% stilling på åremål
• I Tvedestrand er det lov å være god og det skal skape nye arbeidsplasser 

som tiltrekker seg resurspersoner.







Næringsgrupperinger i Tvedestrand
• Tvedestrand by 
• Tvedestrand Håndverkerforening
• Tvedestrand Industriforening 
• Jordbruk-Skog-Fiske
• Besøksnæringen



Næringssjef i 100% stilling

• Ett kontaktpunkt mellom næring og kommune begge veier 
= veldig bra

• Kommunens ressurs nr 1 i arbeidet med regional næringsutvikling
= økt samhandling mellom kommunene i regionen

• Brobygger mellom UIA og virksomheter i kommunen
= økt kompetanse til kommunen

• Anne Torunn - en Doer
= stor arbeidskapasitet og avlaster for virksomheter i kommunen



Felles utadrettet kommunikasjonsstrategi

• Ikke på plass 
• Viktigste verktøyet for å skape samhandling i utvikling av næringslivet 

i kommunen
• Viktig verktøy for å styrke identiteten til virksomheter i Tvedestrand
• Viktig verktøy i ekstern presentasjon av virksomheten



230 km til Oslo
90 km til Kristiansand



Øke kunnskapen om hverandre

• Virksomheter møtes til frokoster-medlemsmøter-infomøter-kurs
= svært positivt

• Kommunens frokostmøter = en god arena
• Lite deling mellom skole, kommune og næringsliv 



Hovedforventninger
• Alltid overkapasitet og beste kvalitet på infrastruktur
= ledige boligtomter over alt

ledige lokalt plasserte barnehageplasser 
lokalt tilbud tilpasset moderne mennesker

• Økt kommunal innsats for å øke antall private arbeidsplasser
= alle politikere og adm. ansatte skal delta aktivt

alltid næring på formannskapets møte agenda
ofte næring på kommunestyrets agenda
mer kommune ut i næringslivet



Forslag til tiltak
• Økt bruk av faktagrunnlag
• Økt resultatmåling av tiltak
• Alltid næringstiltak på formannskapets agenda
• Halvårlig næringsmøte i kommunestyret
• Økt samhandling kommune-skole-næringsliv for å stimulere til 

utdanning med framtidig jobb og bosetting i kommunen som mål
• Samhandling mellom NAV-kommune-næringsliv med mål om å 

redusere antall unge uføre og flere i jobb
• Mer aktivitet – færre planer og færre møter



Utfordringer
• Mer delegering fra politikere til administrasjon
• Tydelige krav til administrasjonen fra politikerne
• Mere fokus på de store linjene og framtiden
• Mindre fokus på detaljer og bagateller
• Finn løsninger som gir resultater og begrav stridsøkser
• Mer produksjon og mindre administrasjon
• Gjør de næringsdrivende og beboerne stolte av å drive næring og bo i 

Tvedestrand 
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