
Fakta om Kragerø
• Kragerø er Telemarks sørligste kommune med en avstand på 194 km til 

Oslo og 145 km til Kristiansand. 

• Kommunen har ca.10.600 innbyggere og har et samlet landareal på 307 
km². Bosettingen er i stor grad konsentrert om enkelte sentra, i 
byområdet, Helleområdet og Sannidalsområdet. For øvrig er det spredt
bosetting over hele kommunen.

• Kragerø ble kjøpstad i 1666. 

I 1960 ble Kragerø kommune slått 
sammen med Skåtøy og Sannidal. 
Det er i alt 495 øyer og holmer i 
skjærgården som til sammen dekker 
et areal på 36 km². Ca. 6.500 dekar 
skjærgårdspark og friarealer er sikret
for allmennheten. 
Vi har ca. 4.000 fritidsboliger. 



Politisk styring

• Kragerø kommunestyre har 35 representanter

• Kragerø Formannskap har 11 representanter

• 5 Hovedutvalg

– Hovedutvalg for administrasjon

– Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

– Hovedutvalg for oppvekst

– Hovedutvalg for samfunn

– Hovedutvalg for plan, bygg og miljø

• I tillegg en rekke andre råd og utvalg.

Ordfører Grunde W. Knudsen , SP



Organisasjonsstruktur
• Kragerø kommune har ca. 930 ansatte fordelt på 730 

årsverk.

• Vi har 4 kommunalområder + rådmannsnivå

Rådmann Inger Lysa



Hovedtall økonomi

• 630 millioner til drift

• 265 millioner i skatteinntekter

• 350 millioner i overføringer fra staten

• 1100 millioner i lånegjeld



Næring i Kragerø

• Viktige næringsveier er industri og 
turisme. Kragerø kommune er 
kommunens største arbeidsplass. Blant 
andre viktige bedrifter kan nevnes 
Vistin Pharma, Den Norske 
Høyttalerfabrikk, Kragerø Resort og 
Vafos Brug. Ellers er det en god del 
småindustri og handel i kommunen.

• Vi har god tilgang på tomter og 
næringseiendommer

• Vi har god infrastruktur med nærhet til 
flere store byer

• Vi har egen næringspark, Kragerø 
næringspark like ved E-18



Kragerø er et godt sted å bo

• Full barnehage dekning

• Godt skoletilbud

• Attraktive boområder

• Unik skjærgård

• Geopark

• Jomfruland Nasjonalpark



Oppvekst og utdanning i Kragerø

• Kragerø kommune har 9 barnehager med full 
dekning og god kvalitet

• Vi har 5 skoler, tre barneskoler, en ungdomsskole og 
en 1 – 10 skole

• Et eget læringssenter gir utdanningstilbud for voksne



Kulturtilbud og fritidsaktiviteter

• Kulturskole

• Bibliotek

• Kyststi

• Skandinavias første Geopark

• Vi er kunsterbyen – Munch og Kittilsen

• Kragerø har et aktivt lag- og foreningsliv



Helse og omsorg
• God legedekning

• Lokal legevakt

• Egen frisklivssentral for å styrke og bevare god helse

• Et godt utbygget omsorgstilbud

• Korte ventelister på heldøgns og langtids 
omsorgstilbud



Mer informasjon om Kragerø

• www.kragero.kommune.no

• www.visitkragero.no

http://www.kragero.kommune.no/
http://www.visitkragero.no/

