Næringspolitisk handlingsplan 2018
Næringsutvikling
Tvedestrand er en proaktiv
næringskommune med en offensiv
handlingsplan og tilstrekkelige
ressurser for aktivt næringsarbeid
og tilrettelegging for nyetableringer.

Tvedestrand
en attraktiv og næringsvennlig 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.
Aktivitetene konsentreres innen syv utvalgte
fokusområder. Planen rulleres årlig.
Deltagere i rulleringen høsten2017
Gunnar Storm-Olsen
Bente Christensen
Geir H. Søraker
Hans Jørgen Bjelke Mørch
May-Lill Skjeggedal
Eilev Angelstad
Ordfører Jan Dukene
Rådmann Jarle Bjørn Hanken
Anne Torunn Hvideberg
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Mål
1 Føre en proaktiv næringspolitikk
Regionalt næringssamarbeid skal ha
2
en god lokal forankring
Tiltak
- Sikre et entydig kontaktpunkt
for næringssaker
- Øke den kommunale egenandelen til næringsfondet
1
- Tilgjengelige midler til
markedsføring og salg av
næringsarealer
- Etablerersenteret IKS og TENKsenteret bistår gründere med
oppstarten
- Flere gründertilbud/kurs skal
2
legges til Tvedestrand
- Østre Agder næringsforum er
verktøyet for regionale og
strategiske næringssatsinger

Næringsarealer og infrastruktur
Tvedestrand tilbyr attraktive og tilrettelagte næringsarealer, og legger
til rette for en fremtidstettet
infrastruktur i kommunen.
Mål
1
2

Utvikle og sørge for vekst i A67
Tvedestrand næringspark og i
private næringsområder
Godt utbygd fiber og mobildekning i
hele kommunen

Tvedestrand kommune 2018 – 2020
Infrastruktur som legger til rette for
vekst og utvikling
Tiltak
- Markedsføre og selge næringsarealer i A67 Tvedestrand
Næringspark, med minst en
avtale ila 2018.
- Ha kjennskap til og oversikt over
ledige næringsområder og
næringslokaler
- Inneha god kjennskap til nærings1
livets behov for arealer og lokaler
- Det skal være enkelt å melde inn
behov for arealer og lokaler
- Tilrettelegge for bredbånd i alle
kommunale utbyggingsprosjekt
og til alle næringsområder og
2
store bedrifter
- Tilstrebe flere leverandører og
konkurransedyktige priser på
bredbånd.
- Ha tilstrekkelig med
barnehageplasser å tilby.
- Tilrettelegge for drift og utvikling
av effektivt lokalt veinett og gode
3
parkeringsmuligheter
- Kaier og landingsplasser som
legger til rette for effektivitet i
utbyggingsprosjekter langs
kysten
3

Klynger og nettverk
Tvedestrand kommune er pådriver
og tilrettelegger for ytterligere
nettverksbygging og samarbeidskultur innen eksiterende og fremtidige bransjeforeninger og
nettverk.

Mål
Økt samarbeid mellom bedrifter
og Tvedestrand kommune
God informasjonsflyt mellom
2
aktørene
Styrke samarbeidet
3
mellom næringene
Tiltak
1

1

2

3

- Kommunen inviterer til
halvårlige næringsfrokoster
- Næringssjef og ledelsen i
kommunen deltar på styre- og
medlemsmøter i foreningene
- Videreutvikle nyhetsbrevene
som en informasjons-plattform
for å spre og dele informasjon
- Samle styrene i
næringsforeningene til møter to
ganger i året for å samordne
tiltak og videre utvikling.
- Bedriftene i kommunen skal
kjenne til aktuelle
klynger/nettverk i regionen

Innovasjon
Vi skal styrke kjennskapen og
koplingen til virkemiddelapparatet
og forskningsmiljøer, dele
suksesshistorier og legge til rette for
nye innovasjonsprosjekter.
Mål
1
2
3

Etablere samarbeidprosjekter
mellom næringsliv, det offentlige
og forskningsmiljøer
Flere bedrifter skal koples mot
forskningsmiljøer og innovative
miljøer
Utdanne fremtidens gründere
Side 1 (2)

Næringspolitisk handlingsplan 2018
Tiltak
- Ta initiativ til samarbeids1
prosjekter i forbindelse med nye
satsinger som Aktiv Rast, ny
skole og barnehage
- Sørge for at intensjoner og
planer for Aktiv Rast blir
realisert
- Bidra til at TENK Innovasjonslab
koples på regionens grundersatsinger og utvikler gode
koplinger med bedrifter i
regionen
- Delta og involvere bedrifter i blå
vekst samarbeidet.
- Arrangere nyttige
2
inspirasjonstreff, for eksempel
med oversikt over støtteordninger, viktige
kompetansemiljø, mulige
samarbeidspartnere, etc
- Arrangere årlige matnyttige
næringstreff sammen med
nabokommunene
- Synligjøre og dele
suksesshistorier
- Etablere møteplasser mellom
3
bedrifter, skoler og Ungt
Entreprenørskap Agder, med
mål om en satsing lokalt

Besøksnæringen
Tvedestrand skal ha et attraktivt og
levende sentrum som bidrar til en
positiv utvikling i hele kommunen.
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Hovedmål er utvikling og økt
lønnsomhet i bedriftene.
Mål
Utvikle et levende attraktivt
sentrum hele året
2 Øke antall besøkende og tilreisende
Utnytte Raet nasjonalpark som
3
starter i Tvedestrand
Tiltak
- Ta frem en konkret
handlingsplan for et levende
sentrum, med utgangspunkt i
innspill fra mulighetsstudiet
- Arrangere jevnlige idémyldringer
med tema økt omsetning,
samarbeide, selge hverandre.
1
- Tilby kurs i netthandel,
markedsføring eller annet som er
relevant for handel og reiseliv
- Etablere et samarbeid med
gårdeiere for å markedsføre og
utnytte mulighetene i ledige
lokaler
- Initiere prosesser og samarbeid
for å etablere arrangementer i
skulder- og lavsesong
- Visit Sørlandet og tvedestrand.no
skal fylles med lokalt innhold
- Ta en sterkere posisjon og løfte
2
frem Tvedestrand i destinasjon
Sørlandet
- Aktivt omdømme og
merkevarebygging sammen med
andre aktører på Sørlandet
- Årlig byvandring i forkant av
1

3

sesong - skal øke kunnskapen og
bevisstgjøringen.
- Etablere besøkssenter og skilting
om og til Raet nasjonalpark
- Bidra til å etablere et nettverk av
bedrifter som ser muligheter til
økt forretning i og rundt
nasjonalparken

Jord-, skog- og fiskerinæring
Jord-, skog- og fiskerinæringen i
Tvedestrand består av sterke og
dynamiske foretak som fokuserer på
utvikling og fremtidsrettet drift.
Mål
Positiv utvikling av det
tradisjonelle landbruket og
tilleggsnæringer
2
Økt hogst og skogkultur
Tiltak
- Utarbeide en skogs- og
landbruksplan som synliggjør
verdiskapingen og viser
1
muligheter i tilleggsnæringer
- Årlige motivasjonsmøter med
aktuelle tema
- Utarbeide en skogs- og
landbruksplan
2
- Større byggeprosjekter i
kommunal regi skal biovarme
vurderes.
1

i Tvedestrand skal ha nytte av å
samarbeide enda mer og øke
kompetansen på nøkkelområder
Mål
Kjøpe lokalt når det er mulighet for
dette iht. lov om off. anskaffelser
Få flere til å velge yrkesfaglig
2
utdanning
3
God tilgang til lokaler og arealer
Tiltak
- Synliggjøre hvilke muligheter,
kompetanse og bredde
1
næringslivet i Tvedestrand byr
på
- Bidra til at ungdomsskolen aktivt
benytter og legger inn besøk hos
2
lokale bedrifter som en del av
utdanningen
- Oppfordre bedriftene til å ta inn
lærlinger
- Avklare interessen for felles
3
lager og/eller kontor og
eventuelt fellestjenester
1

Håndverkere og småbedrifter
Håndverkere og småbedrifter
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