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Konklusjon  
Prosjektgruppen er omforente om de store linjene ifht prosjektets anbefaling til 
kommunen og vil etter planen presentere dette på Årskonferansen 5. februar 2021. 
 
I forkant av denne presentasjonen vil prosjektgruppen fremlegge anbefalingen, vil 
prosjektet forankre anbefalingen for utvalgte bedrifter og de lokale steds-/nærings-
/selskaper/foreninger og kommunen. 
 
Får anbefalingen en bred oppslutning, ønsker prosjektet å fremlegge og diskutere 
anbefalingen i Formannskapet. Deretter er prosjektet ferdig med sin oppgave og det er 
opp til kommunen å vurdere veien videre. 
 
Oppsummering 
I forkant av møtet hadde prosjektgruppen meningsutvekslinger på mail basert på et 
utkast. Møtet på Teams ble benyttet til å drøfte dette videre, samt være mer konkrete 
på anbefalingen. 
 
Prosjektgruppen begynner å nærme seg en klar anbefaling som alle kan stå bak. Denne 
ønskes også forankret i deler av næringslivet, før den presenteres for kommunen i 
forkant av Årskonferansen. Prosjektgruppen er åpen på at anbefalingen kan justeres 
noe, for å sikre en god forankring og videre fremdrift. 
 
Ifht det opprinnelige mandatet om «felles røst av og for næringslivet», uten å se på 
organisering, innflytelse, roller og økonomi har ikke vært mulig for å kunne komme med 
en klar anbefaling.  

 

PROSJEKT: NÆRING I INDRE 

Dato 16.12.2020 

Sak Prosjektmøte 5 på Teams 

Tilstede Turid Svenneby, Trond Håkon Tingulstad, Jens Mellquist. John-Cato 
Eknes og Anders Gimmingsrud. Sekretær: Lars Dingstad-Eriksen 

Forfall Ingen 

Referent Lars Dingstad-Eriksen 

http://tsbank.no/privat
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Prosjektgruppen har også brukt mye tid på å forstå dagens organisering og har delt den 
opp i tre deler. 

1. Lokale steds-/nærings/selskap/foreninger 
2. Næringsutviklingsselskap  
3. Næringsavdeling i kommunen. 

 
Prosjektet har diskutert oppgaver, ressurser og roller, samt innflytelse og frihet i disse 
gruppene. 
 
Prosjektet ønsker å bidra til at «Indre Østfold (region) skal være Norges mest 
næringsvennlige kommune» og for å komme dit, må det gjøres noen større grep. 
 
Veien videre 
Prosjektet vil lande en anbefaling i løpet av kort tid, forankre dette hos utvalgte 
bedrifter, før det presenteres for kommunen. Prosjektgruppen er mottagelig for innspill 
og justeringer, før endelig anbefaling blir presentert på Årskonferansen 5. februar 2021. 
 
I etterkant av Årskonferansen vil det ble sendt ut en questback, for å avstemme om 
anbefalingen støttes av lokalt næringsliv. Hvis anbefalingen får støtte, ønsker 
prosjektgruppen å presentere og diskutere anbefalingen med Formannskapet. 
 
Deretter er det opp til kommunen å velge hva den ønsker å gjøre videre med 
anbefalingen fra prosjektgruppen med bred støtte i lokalt næringsliv. 
 
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: Dato ikke avklart, men før møte med kommunen  
Møte med kommunen er planlagt 13. januar 2021 


