
Referat fra dialogmøte med næringslivet 25.02.2020 

Deltagere: 

Det var 32 personer fra næringslivet til stede i tillegg til Anne-Grethe Larsen (ordfører), Per Egil Pedersen 
(rådmann), Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway AS) og Håvard Andresen (Askimregionen 
Næringsutvikling AS), dvs. at det møtt opp flere enn som var påmeldt, som var veldig hyggelig. 

Presentasjon 
 Ordfører ønsket velkommen og fremhevet næringslivets betydning i kommunen 
 Rådmannen informerte om aktuelle saker for næringslivet 
 Smart Innovation Norway AS informerte om seg selv og programmet SMART SKIPTVET 
 Askimregionen Næringsutvikling AS informerte om seg selv 
 Alle deltagere gjennomførte en workshop, resultatene vises under 
 Rådmannen avsluttet møtet med å takke for innspill fra næringslivet og oppfordret næringslivet 

til å organisere seg. Det er ønskelig med en representant fra næringslivet som i tett samarbeid 
med kommunen vil bidra i programmet Smart Skiptvet. Neste møte blir Kick-Off for programmet 
SMART SKIPTVET, den 24.mars kl.18-21. Representanten for næringslivet ønskes utpekt frem til 
24.mars. 

Presentasjonen oversendes som vedlegg. 

Resultater Workshop 
Del 1 – ATTRAKTIV OG BÆREKRAFTIG BYGD 
Hva mener du gjør Skiptvet attraktivt å jobbe i? 
Ligger sentralt mellom 
Oslo, Fredrikstad, 
Sarpsborg, Indre Østfold 

Stor og god 
landbrukskommune, 
oversiktlig 

Nært til hjem, skole, 
barnehage/gode 
oppvekstsvilkår/god 
barnehagedekning 

Positiv kommunal 
ledelse/gode kommunale 
tjenester/rask 
byggesaksbehandling 

Nok av areal til å utvikle 
firmaet 

Lite kø, ingen bomavgifter 
eller parkeringsbøter, ingen 
eiendomsskatt 

Liten bygd der kjennskap 
gir vennskap 

Stor gjennomstrømming av 
biler gjennom Skiptvet 

Lett å ta kontakt Flott natur Lokale, hyggelige lojale folk Stabil arbeidskraft 
Fiber under ny utbygging Billige tomter Lokalt "forankret" 

brannvesen 
 

Hva mangler Skiptvet til å være attraktivt å jobbe i? 
Større bredde av type 
bedrifter, flere 
arbeidsplasser å velge 
mellom 

Arbeidsplasser med høy 
kompetanse (foruten 
håndverk, industri, 
landbruk) for å ivareta 
ungdommer med høy 
utdannelse 

Mulighet til å utnytte 
samarbeid med næring, 
f.eks. butikker: 
prøveprosjekt om gratis 
handlenett, som tas med 
og legges tilbake 

Bedre telefon/internett-
dekning over HELE Skiptvet 
og til alle bedrifter/Skiptvet 
Digital AS må svare på 
henvendelser 

Næringstomter, lokaler Bedre kollektivutbygging Næringsforening/-forum Bedre veistandard 
Økt grunder-kultur Flere ladestasjoner Imøtekommende NAV-

kontor 
Serveringssted (snitter, 
mat) 

En plan for å tydeliggjøre 
lokale muligheter for 
næring 

Raskere postgang for 
bedriftspakker, 
servicetilbud 

Opprydding og 
istandsetting av 
industriområdet 

Kommunen bør i større 
grad bruke lokale bedrifter 

    



 
Del 2 – SAMARBEID OG MØTEPLASSER 
Hvordan kan samarbeidet mellom næringslivet og kommunen bli bedre?  
Kommunen må ha 
kjennskap til næringslivet, 
hva de kan tilby 

Kompetanseliste/firmaover
sikt på kommunens 
hjemmeside 

Kommunen kan legge til 
rette for at næringslivet 
samarbeider 

Informasjonsdeling fra 
kommunen om planlagte 
utbyggingsprosjekter 

Direkte invitasjon til 
kommunale innkjøp 

Kommunen må stå for det 
de sier/skape tillitt, være 
imøtekommende 

Flere møter mellom 
kommunen og 
næringslivet, minst 2 per år 

Oppsøkende 
næringsavdeling i 
kommunen 

Kort og oversiktlig vei for 
hjelp til tjenester 

Vennskapskommune for 
næringslivet 

Næringslivet får tilgang til 
kompetanse i kommunen 

Forbedre kommunikasjon 
med teknisk etat 

Hvilke møteplasser for dialog mellom kommunen og næringslivet trenger vi? Beskriv form og innhold.  
Næringsnettverk "Ditt 
distrikt" 

Facebook-gruppen for 
næringslivet 

Jevnlige dialogmøter Aktiv næringsforening, 
næringsdrevet 

Informasjons-e-post til 
næringsdrivende med viktig 
info fra kommunen 

Frokostmøter for 
næringslivet i regi av 
kommunen hver 2.mnd. 
hvor 2-3 firma presenterer 
sin aktivitet og kommunen 
informerer 

Temamøter for 
næringslivet 
(byggesaksprosess, Skiptvet 
Digital, skatt og moms, 
tilskuddsordninger) 

Felles lunsjmøteplass for 
næringsdrivende i 
Meieribyen 

    
 


