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PROSJEKT: NÆRING I INDRE
Dato

02.12.2020

Sak

Prosjektmøte 4 i Trøgstad Sparebank Drivhus/Teams

Tilstede

Fra prosjektgruppa: Turid Svenneby, Trond Håkon Tingulstad (på Teams),
Jens Mellquist. John-Cato Eknes og Anders Gimmingsrud
Fra Mosseregionen Næringsutvikling AS: Adm. dir. Yngvar Trandem
Sekretær: Lars Dingstad-Eriksen
Innlegg til erfaringsutveksling på Teams:
• Uno Andersen (Askimbyen AS),
• Monica Strand (Mysenregionen AS),
• Simen Hansen (Småbyen Spydeberg SA)
• Sveinung Grimsby (Hobøl Næringsforum)
• Håvard Andersen (Indre Østfold Næringsutvikling AS)

Forfall

Ingen

Referent

Lars Dingstad-Eriksen

Konklusjon
Prosjektets overordnede mandat er å anbefale innholdet i en «felles næringsrøst» av og
for lokalt næringsliv i Indre Østfold. Prosjektgruppen ser det også som naturlig å
anbefale en organisering, ansvarsforhold og finansiering av denne felles røsten.
Anbefalingen vil bli adressert til kommunen forankret fra lokalt næringsliv. Prosjektet
ønsket i derfor i dette møtet å høre direkte fra de lokale nærings- og
stedsutviklingselskapene, samt få nyttig erfaringer fra Mosseregionen.
Ut av prosjektmøtet kom det frem at man må skille på tre grupperinger innenfor
næringsutvikling i Indre Østfold. Ansvar, roller, samarbeid og finansiering må avklares,
for at man skal kunne lykkes som en næringsvennlig kommune:
1. Lokale nærings- og stedsutviklingsselskaper
(Askimbyen AS, Mysenregionen AS, Småbyen Spydeberg SA og Hobøl
Næringsforum)
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2. Kommunens og delvis privateid næringsselskap
(Indre Østfold Næringsutvikling AS)
3. Indre Østfold kommune
(Næringsavdelingen)
Prosjektet er av den oppfatning av at nøkkel til suksess er at det er forståelse av aksen
mellom Storting/department/fylkeskommune/region/EU – det offentlige
virkemiddelapparatet. Det vil kreve at man besitter denne kvaliteten og kompetansen
hos nøkkelpersoner.
Oppsummering
Det er stor variasjon i dagens nærings- og stedsutviklingsselskaper/foreninger innenfor
oppgaver, fokus, organisering, finansiering, medlemsmasser, størrelse, samarbeid,
nytten av en felles overbygning, involvering, visjoner, m.m. Av likhetstrekk er det et
brennende engasjement for sine lokalsamfunn, et ønske om å samarbeide på noen
områder, samt et ønske om mer ressurser og tilgang på kommunen.
Innretningen til Mosseregionen Næringsutvikling (MNU) har en god del felles trekk med
Indre Østfold Næringsutvikling, men det er også store forskjeller til hvordan selskapene
er organisert og rolle ifht kommunene. Hovedfokuset til begge selskaper er
arbeidsplassvekst og tilførsel av ekstern prosjektkapital. MNU er organisert som et AS
med kommunen på aksjonærsiden med eierandel på under 50 % og ingen
representasjon i styret.
Moss kommune har ingen egen næringsavdeling og benytter MNU som det, ved at adm.
dir. i selskapet har direkte kontakt med rådmann i aktuelle saker. Selskapet jobber for
regionen over kommunegrenser og setter søkelys på «motpendling», dvs få
arbeidsplasser tilført fra Oslo og Folloregionen. NMU fokuserer på samarbeid med
nærliggende kommuner og regioner og har et avgrenset ansvarsområde. Det selskapet
skal jobbe med, skal de gjøre skikkelig. Dette innebar da å velge bort noe (for eksempel
bedriftsrådgivning for etablerere).
Adm. dir. i MNU ga råd om at kommunen må stå for grunnfinansiering og at selskapet
konsentrerte seg om prosjektmidler nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har ingen
rolle overfor de lokale nærings- og stedsutviklingsselskapene, men det var et tydelig
skille på hvilke oppgaver de forskjellige hadde.
Prosjektgruppen har ikke forhørt seg med lokale nærings- og
stedsutviklingsselskaper/foreninger i Mosseregionen og har ingen referanser på
hvordan organiseringen oppleves for disse.
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Hvordan er det i Indre Østfold i dag:
1. Lokale nærings- og stedsutviklingsselskaper
Foreningene har til felles en sterk lokal forankring og jobber for sine
medlemmer, lokale bedrifter og sitt lokalmiljø. Det er varierende grad av ønske
om samspill og bli underlagt en «felles paraply». Så lenge dette samspillet gavner
lokalsamfunnet, som foreningen representerer, er man positivt innstilt. Samtlige
ønsker mer ressurser, både bemanningssiden og økonomisk. Der er ønskelig med
direkte kontakt med kommunen, men ser også verdien av et felles forum, hvor
representantene regelmessig kan møtes også med kommunen, for å se på
synergier. De foreningene som var deleier og hadde benyttet seg av felles
næringsutviklingsselskap, så nytten av dette.
Det vil være viktig å ivareta dette lokale engasjementet og arbeidet de gjør for
lokalsamfunnene i kommunen.
2. Kommunens og delvis privateid næringsselskap
IØNU har fått gjennomført mange gode tiltak over de siste årene og kan vise til
en lang rekke med eksempler. På den andre siden er det litt mer uklart (enn
MNU) på hva som er formålet til selskapet. IØNU får gode tilbakemeldinger fra
de foreningene som har samarbeidet (og som er på eiersiden). Ellers kommer det
fram at selskapet ikke har fått fram den synligheten den fortjener. Også her er
det for lite ressurser, til å kunne levere det som lokalt næringsliv ønsker.
Innretningen er basert på MNU.
3. Indre Østfold kommune
Kommunen ved næringsavdelingen har jobbet sammen med IØNU mot det
offentlige støtteapparatet og fått etablert mange gode avtaler. Kommunens rolle
overfor IØNU og de lokale nærings- og stedsutviklingsselskapene er uklar, men
det er mange treffpunkter.
Et tydeligere skille og avklarte ansvarsområder mellom gruppene, kunne bidratt til
bedre samspill.
Veien videre
Prosjektet vil møtes 16. desember for å forankre en tydelig anbefaling til kommunen og
presentere dette i møte med representanter fra kommunen i et møte 13. januar.
Finjusteringer vil bli gjør før en anbefaling 5. februar.
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Prosjektets anbefaling
Prosjektet vil komme med en anbefaling til kommune og lokalt næringsliv på
Årskonferansen 5. februar. Foreløpig forslag vil bli diskutert og forankret med
kommunen i forkant.
Prosjektets anbefaling skal ende opp i en one pager med få konkrete anbefalinger
innenfor:
• Fokus for felles røst
• Organisering
• Selskapets grunnfinansiering.
• Kommunens rolle og innflytelse

Neste møte: 16. desember kl. 16.30 – 17.30 på Teams

