
   
  

Referat #1816SmartNæring 02.12.2020 kl.8-9.15 

Deltagere: 

Det var 13 personer fra næringslivet til stede i tillegg til Anne-Grethe Larsen (ordfører), Per Egil Pedersen 
(rådmann), Anja Wingstedt (Smart Innovation Norway AS), Håvard Andresen (Indre Østfold 
Næringsutvikling AS), Tor Jacob Solberg, Stian Kristiansen, Lill Anita Strand, Thomas Graff (alle 
#1816SmartNæring)  

Referat: 

 Velkommen v/Anja Wingstedt, SIN 
 Informasjon fra kommunen v/Per Egil Pedersen, rådmann og Anne-Grethe Larsen, ordfører 

o Informasjon om Skiptvet Digitalt 
o Utbygging av torggården (planlagt ferdigstilt 2022 1.byggetrinn) 

 Mottatt 5 gode tilbud  
 Bla. nye serviceleiligheter, næringslokaler 

o Smart Skiptvet 
 Smarte vannmålere 
 Elektrifisering av biler – deling av kommunens biler med innbyggere 

 Bedriftspresentasjon  
o #1816SmartNæring 

 Introduksjon med bakgrunn og mål  
 Fungerer som et nettverk – roterende ansvar  
 Planer fremover: 4 møter i 2021 27/1, 17/3, 15/9, 27/10 
 Innhold: fast struktur og basert på innspill fra næringslivet/bedrifter 
 Næringspris 2021 under arbeid – viser frem bygda på en positiv måte 

o YX  
 Presentasjon av bedriften og virksomheten 
 Ungdommer sin rolle i bedriften (6 ungdommer i turnus) 
 Frivillighet og samarbeid 
 Miljøbidraget 
 Mulig samarbeid i Skiptvet (behov for snekkere, malere,…) 

 Informasjon fra IØNU v/Håvard Andresen  
o Presentasjon av IØNU, kontaktinformasjon: Håvard Andresen: havard@ionu.nu, mob. 

948 54 982 
o Støtteordninger 

 Søkemuligheter i Viken, Innovasjon Norge 
o Aktuelle prosjekter for bedrifter i Skiptvet 

 Nettverk for næringsmiddelprodusenter 
 Informasjon fra bedrifter  

o Dementvennlig samfunn – Gun-Christin L Unnestad (avdelingsleder for dagtilbud for 
hjemmeboende demente) 

 Tilby undervisning: «Hvordan skal en forholde seg til demente personer i 
hverdagen» 

 Dialog 
o Bedriftsinformasjon på hjemmesiden: «Næringsliv og prosjekter»  
o Tidspunkt neste møte – ønsker innspill hvis kl.8-9.30 ikke passer 
o Ber om innspill for å løfte næringsarealer, f.eks. Fjellsaga 



   
  

 Avslutning 
o Neste møte 27.januar kl.8-9.30 eller på kvelden? Det bes om tilbakemelding i løpet av 

desember. 

Presentasjonen (YX, IØNU) oversendes som vedlegg. 


