
 

 

Organisering 

Leder for omstillingsprogrammet (programleder) Kari R. Theting er ansatt i rådmannens stab i 

Kragerø kommune. Hun er gitt fullmakt fra omstillingsstyret til å være daglig leder for 

omstillingsorganisasjonen og utvikle organisasjonens løpende virksomhet i samsvar med det 

rammeverk og innenfor de retningslinjer som styret fastsetter. 

Kontakt programleder: +47 986 44 342                  kari.r.theting@kragero.kommune.no 

Sentrale samarbeidspartnere 

Vekst i Grenland er kommunens næringsapparat og er representert i omstillingsstyret som observatør, 

ved næringskonsulent Geir Lia. Geir er førstelinjekontakten for næringslivet i Kragerø, og kan 

kontaktes på +47 993 66 166 og geir@vig.no 

Kragerø næringsforening (KNF) er nylig stiftet, på basis av tre tidligere næringsforeninger i 

kommunen. Næringsforeningen er kommunens hovedkontakt mot det lokale næringslivet, og har 

betydelige sammenfallende interesser med omstillingsarbeidet. Daglig leder Janna Pihl er også 

styremedlem i omstillingsstyret, og kan kontaktes på +47 957 28 934 og janna@kragero-nf.no. 

Eier 

Kommunestyret i Kragerø har vedtatt omstillingsplanen 2017-2022, handlingsplan for 2017/2018 og 

kommunikasjonsstrategi. Kommunestyret har tatt stilling til sammensetningen av omstillingsstyret, og 

har oppnevnt to politiske representanter (posisjon og opposisjon). Ordfører er styreleder, og fikk 

fullmakt til å oppnevne de andre styremedlemmene i samsvar med forslaget til sammensetning av 

styret. Forvaltning av omstillingsmidlene er styrets ansvar. 

Styret 

Oppnevnt av kommunestyret: 

Ordfører Jone Blikra, Ap (styreleder) 

Henriette Fluer Vikre, FrP 

Oppnevnt av Kragerø næringsforening (KNF): 

Janna Pihl, daglig leder for Kragerø næringsforening 

Even Hæhre Ødegaard, daglig leder Steintransport AS og styremedlem i Kragerø næringsforening 

Øvrige styremedlemmer: 

Marianne Harg, sivilingeniør/bedriftsrådgiver bosatt i Skien (ekstern næringslivsrepresentant) 

Tone Mari Flatland, statsautorisert revisor Ernst & Young (ung tilbakeflytter) 

Kristin Clemmensen, selvstendig næringsdrivende bosatt i Porsgrunn (ferierende i Kragerø) 

Jon Guste-Pedersen, banksjef strategi og forretningsutvikling Skagerrak sparebank 

Observatører med møte- og talerett: 

Rådmann i Kragerø kommune, Inger Lysa 

Innovasjon Norge oppdragsrådgiver for omstillingsarbeidet, Anne Helgesen 

Telemark fylkeskommune, team næring Sindre Larsen Melås 

Vekst i Grenland, ved næringskonsulent Geir Lia 
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