


Om selskapet
Målsetning
Selskapets skal være regionens kontaktorgan i 
næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig 
utvikling av regionens produserende og nyskapende 
næringsliv. Vi skal være best på aktiv markedsføring 
og veiledning overfor eksisterende og nye 
virksomheter.

Eiernes næringsressurs og kontaktledd mellom 
kommunene og næringsliv
Bygge kompetanse og kapasitet internt og utvikle et 
ledende kompetansesenter for fasilitering av 
næringsutviklingsprosjekter.
Aktivt markedsføre regionen som attraktiv for 
næringsetableringer.

Prosjektarbeid
Selskapet skal bygge kompetanse og kapasitet internt 
og utvikle et ledende kompetansesenter for 
fassilitering av næringsutviklingsprosjekter



Aksjefordeling
• Indre Østfold Kommune

• Skiptvet Kommune

• Askimbyen AS

• Hobøl Næringsforum
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Milepæler siden oppstart
03.2018 Oppstart

06.2018 Knyttet Navigatio AS (Askim) med Vink Norway AS (Oppegård), Verdi for Navigatio 250.000kr/år

06.2018 Linket opp Digital Assit med Askim Stenindustri AS, Verdi 100.000kr for Digital Assist

06.2018 Prosjektmidler tildelt fra Østfold FK 120.000kr for utvikling av Romsåsen Gruveopplevelser

06.2018 Prosjektmidler tildelt fra Østfold FK 200.000kr for utvikling Robotsenter med Dynatec AS

06.2018 Bidrag til å utvikle Campus ved Deltagruppen

06.2018 Retura Østfold Sparringpartner og strategisamarbeid

06.2018 Gjennomført spørreundersøkelse i Næringslivet for avklare behov

09.2018 Fokus i hele IØ med mandat fra styret

09.2018 Bedriftsnettverk for å fremme yrkesfag, www.kompetanse2020.no

09.2018 Campus Askim, Undersøkelse mot næringslivet sammen med Deltagruppen

09.2018 Analyse av anleggsgartnerbransjen. Samarbeidssamtaler med tre selskap

01.2019 Yrkesmesse i Askimhallen for alle ungdomsskoleelever i regionen

03.2019 Samarbeid og kjøp mellom to anleggsgartnerselskap

03.2019 Strategiutvikling i samarbeid med 10 selskap fordelt over alle kommuner

06.2019 Prosjektverksted for Forskningsrådet gjennomført med en rekke bedrifter og lokalisert det til Mysen

06.2019 Pressetreff Dynatec AS, robotsenter

09.2019 Omdømmekartlegging Spydeberg Rock festival, støttet med 100.000kr fra Østfold FK

12.2019 Strategiutvikling med Skiptvet Digital AS

12.2019 Samarbeidsavklaringer med lokale stedforeninger

12.2019 Vedtektsendring for skattefritak

01.2020 Yrkesmesse i Askimhallen for alle ungdomsskoleelever i IØ

01.2020 Økonomiklynge etablert ONAC/ASBank/Spb1/RST/Dynatec/AMV/Askimbyen



Milepæler forts..
05.2020 Digitaliseringskurs Omstillingsmotor Innovasjon Norge for bedrifter i IØ, støttet med 250.000kr
05.2020 Opplæringsstøtte AMV fra Viken FK, 300.000kr
05.2020 Opplæringsstøtte AFB fra Viken FK, 225.000kr
05.2020 Bistand DesignIce søknad Innovasjon Norge
06.2020 Forprosjekt Filmlocation Østfold til partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold, støttet med 200.000kr
06.2020 Byggeklynge etablert Bygg KM Bygg/Caverion/Svarstad/Østre Linje/Askimbyen
06.2020 Skiptvet/Smart Inovation samarbeid
06.2020 Bistand Heatweed ang lokaler
06,2020 Kartlegging og rapport om næringslivets behov for Trafikkstasjon
09.2020 Forprosjekt filmlocation (aug-), Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold – støttet med 500.000kr
09.2020 Prosjektutvikling av Momarken
09.2020 Forprosjekt Partnerskapet med Høyhastighetsbaner, søke om tilskudd
09.2020 Fagskole til IØ prosjekt
10.2020 Bistand til SmartSupply søknad Handelens Miljøfond, 2.000.000kr
10.2020 4 søknader til kommunalt Bæringsfond Covid-19 i samarbeid med stedsutviklingsselskap, totalt søkt om 1.500.000kr
11.2020 Yogasenter IØ bistand med etablering
11.2020 Innovasjon Norge med IØK/VFK
11.2020 Næringsklynge, Bamserudlåven/Sterk Saus/Kjartans Honning/DesignIce, etablering og søke om tilskudd fra Innovasjon Norge
12.2020 Tilsagn Multiarena Momarken - regionens storstue for alle type arrangementer 100.000kr, kommunalt Næringsfond Covid-19 med stedsutviklingsselskap
12.2020 Tilsagn Smittefrie arrangement 350.000kr, kommunalt Næringsfond Covid-19 med stedsutviklingsselskap
12.2020 Tilsagn Bedriftsopplæring Indre Østfold 100.000kr, kommunalt Næringsfond Covid-19 med stedsutviklingsselskap
12.2020 Tilsagn Nettverk for næringsmiddelprodusenter i IØ 200.000kr, kommunalt Næringsfond Covid-19
12.2020 Tilsagn High end isbitproduksjon DesingIce Norway AS 100.000kr, kommunalt Næringsfond Covid-19



2.750.000 KRONER
Total sum i prosjektmidler pr des 2020

+ gevinster ved kobling av bedrifter og finansering av arrangement som yrkesmesse



Regionen Indre Østfold

• Definert som Indre Østfold + Marker + 
Skiptvet

• IØK er leder for regionrådet

• Vi ønsker å være regionens næringsselskap

• Dialog med Marker er etablert



Arbeid med Skiptvet Kommune
• Vi har etablert et godt forhold til kommunen og 

vil ta en rolle for å representere næringslivets 
interesse i kommunen

• Er en røst mot Viken FK/Innovasjon Norge
• Representer lokalt næringsliv i Partnerskapet for 

Næringsutvikling i Østfold
• Samarbeidet har blitt intensivert de siste 

månedene



Prosjekt virkemidler
• Finansieres av Partnerskapet

• Sammen med Rakkestad 
Næringsråd så leder vi prosjektet 
for klargjøring av offentlige 
virkemidler for bedrifter i Østfold

• Resultatet her vil presenteres i 
Skiptvet



Søkemuligheter Viken
• Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring, 2.000.000kr

• Tilskudd til bedriftsnettverk, 500.000kr

• Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

• Tilskudd til forskning i bedrifter, 200.000kr

• Tilskudd til næringsutvikling og omstilling i Østfold

• Tilskudd til PreFoU – Støtte til tidlig-fase-forskning

• Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold

• Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN)



Søkemuligheter Innovasjon Norge
Oppstart
• Finansiering for oppstartsbedrifter
• Tilskudd til markedsavklaring
• Tilskudd til kommersialisering
• Oppstartslån
• Innovasjonslån
• Tilskudd til innovasjonskontrakter
• Vekstgaranti – styrke bankfinansiering



Innovasjon Norge

• Landbruk + +

• Uoversiktlig materie

• Overarbeidet

• Distriktspolitisk 
virkemiddel



Hva fungerer bra i dag?
• Samarbeid med frittstående selskaper i hele regionen
• Flest prosjekter for øyeblikket i Trøgstad, Eidsberg
• Et svært kompetent styre som frivillig bidrar til utvikling innen våre 

strategisk valgte områder
• Nettverk som sprer informasjon om selskapet
• Samarbeid med Askimbyen

– Etablering av egne faggrupper for økonomi og bygg
• Samarbeid med Næringshagen Østfold som er en regional aktør

– Vi er eneste kontaktpunkt i IØ
• Samarbeid med næringsjournalist i Smaalenenes Avis



Eksempel nettverk
Nettverk er helt avgjørende for å lykkes



Rekruttering til nettverk
• Vi leter etter små næringsmiddelprodusenter som har behov for å vokse 

eller endre seg

• Strategisk eller økonomiske utfordringer, men et potensiale for vekst

• 4 bedrifter er med så langt

• Ekstern finansiering av utviklingsprosjekt via kommune, fylke og/eller 
Innovasjon Norge

Et bedriftsnettverk kan hjelpe små- og mellomstore bedrifter med 
vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet 
samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.
Målet er økt vekst og verdiskaping i bedriftene gjennom utvikling og 
realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i 
utlandet eller i Norge, der samarbeid gir synergier og strategiske fordeler.




