
Indre Østfold kommune - En næringsaktiv kommune

Levende lokalsamfunn og arbeidsplassvekst



Indre Østfold – en bo-, arbeids- og næringsregion

Et argument som fikk tverrpolitisk tilslutning under de nå tilbakelagte 
kommunestrukturdiskusjonene i Indre Østfold var gevinstene ved samordning av vårt 
arbeid med næringsutvikling!

Indre Østfold defineres som en felles BA region(bo- arbeidsmarkedsregion): «En region 
med felles markeder for arbeidskraft og arbeidsplasser, der innbyggerne ikke trenger å 
flytte eller bruke vesentlig tid på å reise for å arbeide», ref. TØI rapport 1713/2019. (På 
oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har TØI oppdatert 
inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner)



SAMSPILL – er godt i gang!



Næringsutvikling

SAMSPILL
Stedsutvikling



SAMSPILL

Hva bør kjennetegne en utviklingskultur for å skape en attraktiv kommune:

- Kommunen kan ikke skape attraktivitet alene. Attraktivitet skapes i samspill mellom kommune, næringsliv, frivillig sektor og 

andre.

- Attraktivitetsforbedring krever stor innsats og tar lang tid. Det gjør at skippertak ikke fungerer godt. Kommunen må ha fokus på 

attraktivitet kontinuerlig over lang tid sammen med resten av samfunnet.

- Godt samspill mellom kommunen og de andre viktige samfunnsaktørene krever høy tillit. Kommunen har ansvar for å skape denne 

tilliten gjennom åpenhet, god dialog og vedvarende prosesser.

- Kommunen må ha evne til å reagere raskt og utnytte positive muligheter i næringslivet (ha beredskap for flaks), men bør som 

hovedstrategi arbeide langsiktig for å stimulere til vekst i det næringslivet de har i dag. Veksten i næringslivet kommer i de bransjene 

og i den typen næringsliv som kommunen har forutsetninger for og derfor stort sett i de bransjene som er der fra før. Det er lite 

fruktbart å ønske seg en annen næringsstruktur enn det en har.

- Kommunene må sikre seg at mangelfulle arealplaner og byggesaksbehandling ikke stopper investeringer i næringsliv eller 

boligbygging. Dette inngår også i å ha beredskap for flaks. Det må bygges nye boliger og næringsbygg i kommunen for at ikke 

bygningsmassen gradvis forringes.

Ref. Telemarksforkning - TF-rapport nr. 442 2018



Næring - og stedsutvikling i Indre Østfold

• Mål: Levende lokalsamfunn og arbeidsplassvekst.

• IØK skal utnytte sin rolle som Norges største jordbrukskommune, nærheten til 

universitetsmiljøer, beliggenheten nær Oslo og internasjonale markeder til vekst i 

bærekraftige arbeidsplasser.

• IØK skal gjennomføre tiltak for å bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling.

• IØK skal sammen med næringsliv, høyskoler og universitetsmiljøer arbeide for vekst 

og innovasjon, samt sikre lokal matproduksjon og distribusjon for å styrke 

matvaresikkerheten.

• IØK sine byer og tettsteder skal være inkluderende, trygge og bærekraftige.

• Indre Østfold kommune skal utvikle levende lokal samfunn, med byer, tettsteder og 

landområder i vekst.

• Vi må etablere: 

• God forankring, involvering  og eierskap fra både næringslivet og kommunen.

• Godt langsiktig samspill i kommunen og mellom kommunen og næringslivet. 



Næringsutvikling

• Indre Østfold kommune skal være en næringsaktiv kommune som legger til rette for vekst i eksisterende 

næringsliv, samt bidra til at Indre Østfold blir en foretrukken kommune for næringsetablering.

• Indre Østfold kommunes faglige anbefaling: 

• Et selskap/ forening som skal:

• Ivareta næringsinteresser samlet for Indre Østfold.

• Være den naturlige diskusjonspart i å sikre gode rammebetingelser.

• Være en samarbeidspartner i arbeid for å skape gode vekstvilkår, innovasjon og entreprenørskap for og i 

eksisterande næringsliv.

• Være en samarbeidspartner i arbeid med å tiltrekke nye etableringer og ny næring til Indre Østfold. 

Innspill fra medvirkingsarenaer for kommuneplanens samfunnsdel, erfaring fra andre sammenslåingskommuner, 

Bondelagene i Indre Østfold.



Stedsutvikling

• Indre Østfold kommune skal utvikle levende lokal samfunn, med byer, tettsteder og landområder i vekst.

• Indre Østfold kommunes faglige anbefaling: 

• For å lykkes med å videreutvikle gode tettsteder og byer, oppnå attraktivitet, besøksturisme, arrangementer, økt 

bosetting og lokal næringsutvikling i Indre Østfold må by- og sentrumsforeningene, Visit Indre og Indre 

Østfold kommune skaper dette sammen.

• Lag, foreninger, frivillige, ildsjeler, lokalt næringsliv og kommunen er aktører som må samspille om konkrete 

aktiviteter og arrangementer som gjør stedet attraktivt.

• Koordinert innsats vil gi helhetlig tilnærming, men også tydeligere identitet for den enkelte by/sted, med rom 

for å utvikle individualitet i en helhet og utnytte komplementære ferdigheter.



Næring - og stedsutvikling – Oversikt
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Støtteordninger Budsjett 2020:

Visit Indre Østfold 620.000, -

Askimbyen 300.000, -

Askimregionen Næringsutvikling   915.000, -

Mysenregionen 200.000, -

Småbyen Spydeberg          300.000, -

Totalt 2.335.000, -

Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023: «Det gis støtte til de 

næringsselskap/foreninger som fikk i 2019, tilsvarende støttebeløpet som ble 

gitt i 2019. Det er ikke satt av penger til økte utbetalinger, og vi vil bruke 2020 

på å få politisk behandling av ordningene videre». Støttebeløpene tildelt i 

2020 er følgelig basert på tidligere kommuners vurdering, slik det også er 

besluttet for frivillige lag og foreninger.



Næring - og stedsutvikling – Målbilde
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SAMSPILL



Anbefaling - Organisering

FUNDAMENT = SAMSPILL

• God forankring, involvering og eierskap fra både næringslivet og kommunen.

• Godt langsiktig samspill i kommunen og mellom kommunen og næringslivet. 

* Næringsutvikling i seksjon Næring og enhet Landbruk.

- Indre Østfold Næringsutvikling AS 

* Stedsutvikling/ stedlig identitet i seksjon Stedsutvikling og frivillighet.

- By- og stedsselskapene (Askimbyen, Mysenbyen, Småbyen Spydeberg, Skjønhaug og Tomter) og Visit Indre 

Østfold

* Finansiell støtte 2021 – 2023:

- Stedsutvikling kr. 1.620.000,- (Økning med kr. 200.000,- fra 2020)

- Næringsutvikling kr.    915.000,-

* Prosjektstøtte:

- Næringsfond og lokalsamfunnsmidler
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Attraktivitet handler om å utvikle gode og velfungerende kommuner og regioner 

der innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være. Målet for arbeidet med 

attraktivitet er vekstkraftige og inkluderende lokalsamfunn. (Telemarksforskning)



Næringsutvikling

• Indre Østfold 
kommune v/ 
Seksjon næring

• Indre Østfold 
Næringsutvikling 
AS

Stedsutvikling

• Indre Østfold kommune v/ 
Seksjon stedsutvikling

• Askimbyen 

• Mysenbyen  

• Småbyen Spydeberg

• Visit Indre Østfold

• ??Trøgstad og Tomter

SAMSPILL koordineres av IØK

«Det er mange ting som kan bidra til attraktiviteten! Lettere å prioritere når en ser 

alle i sammenheng!»

SAMSPILL



Forutsetninger:

• Indre Østfold kommune skal ikke ha eierskap eller styredeltakelse i 

næringsselskap/foreninger eller /by- stedsselskap.

• Næringslivet skal ha eierskap i Indre Østfold Næringsutvikling AS. 

• Indre Østfold kommune vil oppfordre Skiptvet kommune til å fortsette i partnerskap som 

finansiell bidragsyter til Indre Østfold Næringsutvikling AS. 

• Indre Østfold kommune vil oppfordre Marker kommune om å bli med som finansiell 

bidragsyter, slik at Indre Østfold Næringsutvikling dekker hele BA regionen, på samme 

måte som Visit Indre Østfold.

• Indre Østfold Næringsutvikling AS ny eierstruktur på plass innen 31.12 2020.

• Forutsetning for kommunal finansiering i 2022 og 2023, er at næringslivet bidrar med 

samme finansielle tilskudd som kommunen.



SAMSPILL – er godt i gang!



Stedsutvikling – utvikling av videre samspill

• Workshop med kommune og stedsutviklingsselskapene Askimbyen, 
Mysenbyen, Småbyen Spydeberg og Visit Indre Østfold før ferien.

• Mulig tema: Hvordan samspille om utviklingen av den enkelte by - og 
tettsted?

• Kommunal hovedkontakt, samt kontaktpersoner for hvert sted for 
fagområdene utpekes:

• Stedsutvikling

• Kulturutvikling

• Handel

• Friluft og bymiljø



Organisering

• Kommentarer og spørsmål

• Veien videre:

• Skriftlige innspill til;
• betty.hvalsengen@io.kommune.no
• margaret.lang.aadalen@io.kommune.no

• innen 26.06.20

• Politisk sak 04.09.20

• Andre forslag til møtepunkter?

mailto:betty.hvalsengen@io.kommune.no
mailto:margaret.lang.aadalen@io.kommune.no


Etablere næringsfond

• Etablere næringsfond. Formannskapet godkjenner detaljene. Viser til vedtakspunkt 25 i 

budsjettvedtaket: Ved fondsgjennomgang etter regnskapsavslutning avsettes kr. 2,5 mill

til næringsfond. Foreslås utvides til 3 mill. som følge av situasjonen. Private aktører 

inviteres med til å styrke fondet. Fondet skal støtte innovasjon og næringsutvikling. 

• Innspill

• Private aktører

• Formål innovasjon og næringsutvikling

• Kriterier (arbeidsplassvekst)

• Veien videre: Skriftlig innspill innen 10.06.20; betty.hvalsengen@io.kommune.no

mailto:betty.hvalsengen@io.kommune.no


Næringspris
Formål: 

Formålet med Indre Østfold kommunes næringspris er å stimulere til videreutvikling og 
nyskaping innen næringslivet i kommunen. Indre Østfold kommunes næringspris skal 
være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell 
måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser til kommunen. 
Prisen omfavner noen som har bidratt utenom det vanlige for å trygge og videreutvikle 
allerede eksisterende næringsvirksomhet. Interessante ideer som kan videreutvikles 
med tanke på varig skapende virksomhet skal også vektlegges. Prosessen med 
utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet 
med å legge til rette for ny næringsutvikling. Næringsprisen skal engasjere næringslivet 
bredt i Indre Østfold. 

Underkategorier: Miljø, bærekraft, innovasjon og entreprenørskap. 

Arbeidsgruppe: Seksjonsleder Næring oppretter arbeidsgruppe med ansvar for 
koordinering, finansiering og utdeling, bestående av næringsliv og en politisk valgt 
representant. Arbeidsgruppen utarbeider statutter for prisen.

Veien videre: Valg av arbeidsgruppe


