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Konklusjon
Prosjektgruppen er enig om at Tillit – Åpenhet - Mangfold - Stolthet vil være viktige
drivere for å få et positivt resultat i prosjektet.
Et klart mandat for prosjektet er ikke landet. Det er ønskelig å gjennomføre en
behovsavdekning med bred forankring i lokalt næringsliv, før mandatet landes endelig.
Prosjektgruppen vil presentere prosjektet for lokalt næringsliv under kommunens
næringsfrokost på Momarken 2. november og samtidig be om innspill i etterkant
gjennom en Questback (QB).
Det er en målsetning om å komme med en anbefaling på Årskonferansen i Trøgstad 5.
februar 2021. Dette vil igjen forankres i lokalt næringsliv, før det jobbe videre med mer
konkrete oppgaver som for eksempel organisering og økonomi.
Det er et behov for en ekstern prosjektleder som kan dra prosjektet fram mot 5. februar
2021. Vedkommende bør være uavhengig av Indre Østfold og trenger ikke erfaring fra
andre næringsforeninger. Det viktigste er at vedkommende har god
forretningsforståelse og kapasitet til kort og intensivt prosjekt.

Oppsummering
Prosjektgruppen tok opp tråden fra første møte med å diskutere mandatet til
prosjektet. Fokuset må ligge på et overordnet nivå og finne områder som det er bred
enighet om.

Møtereferat
Omdømmebygging vil ikke være prosjektets hovedmål, men det vil komme som et
resultat av at man lykkes med å samle næringslivet i Indre Østfold. Mulighetene for
regionen er store, men det er et stort behov for å samarbeide enda mer systematisk.
Arbeidsplassvekst er et naturlig utgangspunkt, men også bevare dagens arbeidsplasser.
Plan og bygg har kommet opp i alle møtene og kan være en sak for en felles røst, det
samme vil også de kommende planprosessene i kommunen være.
Prosjektets første fase skal ikke sette søkelys på organisering, dagens nærings- og
stedsutviklingsselskaper og økonomi. Det vil komme i fase 2, etter at prosjektets
anbefaling har fått bred nok støtte 5. februar 2021.
Gruppen er omforent om at det ønskelig fra lokalt næringsliv med en felles røst av og
for det lokale næringslivet. Denne røsten skal benyttes fra lokalt næringsliv inn mot og
sammen ut med kommunen.
Det var også enighet om at nøkkel til suksess er bred forankring og dermed åpenhet.
Informasjon, presentasjoner og møtereferater vil bli fortløpende bli lagt ut på
hjemmesidene til de lokale sparebankene. Det vil også blir informert på felles arenaer
for lokalt næringsliv.
Før prosjektet kan jobbe mer konkret, er det ønskelig med en behovsanalyse. På grunn
av tidsløpet kan denne analysen gjennomføres digitalt via questback i etterkant av
næringsfrokost 2. november.
Prosjektgruppe er enig om at en ekstern prosjektleder vil bli viktig for å sikre framdrift.
Det er god takhøyde og kompetanse i gruppen, slik at en prosjektleder ikke
nødvendigvis trenger kompetanse om lokalt næringsliv. Det vil være hensiktsmessig å
hente en uavhengig og erfaren prosjektleder med forretningsforståelse.

Oppgaver før neste møte:
• Innspill til en QB med behovsanalyse (frist fredag 30.10) pr mail.
• Forberede informasjon som skal gis fra prosjektgruppen 2. november.
Oppgaver til neste møte:
• Foreslå mulige eksterne prosjektledere
• Foreslå 5 kandidater til styrings(referanse-) gruppa. En fra hver av de gamle
kommunene. Tenk sammensetning på kjønn og kompetanse.

Møtereferat
Forslag til agenda 05.11:
• Konkludere mandat
• Diskutere og enes om prosjektleder
• Enes om styringsgruppe og møteplan for denne
Tidsplan
02.11.2020:
02.11.2020:
04.11.2020:
05.11.2020:
XX.XX.2020:
05.02.2020:

Prosjektgruppen informerer om prosjektet under kommunens
næringsfrokost på Momarken. Prosjektgruppen ber om innspill.
QB med innspill – fokus på behovsavdekning
Resultater fra QB sendes ut til prosjektgruppen
Prosjektmøte 3
Prosjektmøter
Presentasjon av anbefaling fra fase 1 på Årskonferansen i Trøgstad

Neste møte: 05.11.2020
Drivhuset til Trøgstad Sparebank, Trøgstad Torg 5, 1860 Trøgstad

Trøgstad, 27.10.2020

Lars Dingstad-Eriksen
Adm. Banksjef
Trøgstad Sparebank

