
   
  

Referat #1816SmartNæring 17.03.2021 kl.8-9.40 

Deltagere: 

 Navn e-post Mobil Bedrift 

x Frank Karling frank@cf.no 90187933 CF Maskin 
x Harald Aase harald@membermedia.no  95084298 Member Media AS 

x Kenneth Schie post@ctp.as  91995373 Center takst & prosjekt AS 

x Susanne Dörfler post@heksehuset.no  90595059 Birøkter 
x Emma Byron-Collins  48070444 English Rose, Interiør 

  

x Anne-Grethe Larsen anne-grethe.larsen@skiptvet.kommune.no  99560630 Ordfører 

x Per Egil Pedersen Per.egil.pedersen@skiptvet.kommune.no  99515735 Rådmann 
x Anja Wingstedt Anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com 45882878 SIN 

x Håvard Andresen havard@ionu.no 94854982 Indre Østfold Næringsutvikling AS 

x Tor Jacob Solberg tj.solberg@hotmail.com  91165119 #1816SmartNæring (gårdbruker, 
politiker) 

x Stian Kristiansen stian@skiptvet-blikk.no  91846594 #1816SmartNæring (Skiptvet 
Blikk) 

x Lill Anita Strand skiptvet@st.yx.no  91367226 #1816SmartNæring (YX) 
x Marianne Hermanseter Marianne.Hermanseter@nav.no  41611620 NAV 

x Antje Gonera Antje.Gonera@Nofima.no  40075077 Nofima 

 

Referat: 

1) Informasjon fra kommunen 

a) Rådmannen/Ordfører har ordet: 

• Overordnet plan for ladeinfrastruktur:  

(1) Anja informerte om at det utarbeides for tiden en overordnet plan for å tilrettelegge for 

lading for kommunens tjenestebiler og kommunens innbyggere. Ser på en 

utbyggingstidsrom frem til 2023. Til politisk behandling i mai. 

• Annet 

(1) Rikets tilstand/årsregnskap: tilstanden er god 

(2) Prosjekter: Ferdig med mange investeringer (Vestgård og Kirkelund skole, vanntårn, 

vannforsyning fase 1). Vannforsyning fase 2 og nødstrøm Sollia pågår. 

(3) Torggården: Oppstart 3.mai ‘21, ferdig høsten ’22. Anders Kristiansen (Consto Eidi AS) 

blir med på neste møte. 

(4) Sentrumsplanen: Planforslag skal nå legges fram til politisk behandling. 

(5) Støtteordning for næringslivet: Kommunen har fått 777.000 kr – Søk! 

(6) Skjetvingen: Hyttemagasin sendes snart ut. God oppslutning fra næringslivet, takk! 

b) Aktuelle saker fra NAV v/Marianne Hermanseter 

• 3,1 % arbeidsledige, høyt sykefravær 7 % mot 5,5 % som er gjennomsnittet for landet 

• Samarbeid med lokalt næringsliv (rekruttering, ledige stillinger: arbeidsplassen.no) 

• Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36 

• NAV virkemidler: Arbeidstrening, inkluderingstilskudd, lønnstilskudd, mentor, 

hjelpemiddelsentral 

2) Bedriftspresentasjon  

a) Member Media AS v/Harald Aase: 

• Produserer film og papir-publikasjoner, nett-applikasjoner 
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• Konsulent for CRM-systemer, konferanser, messer og events 

• Her finner du mer om bedriften 

3) Informasjon fra IØNU (9.10) 

a) Nytt fra IØNU v/Håvard Andresen: 

• Prosjekt: Smålokalmat-produsenter – kommersialiseringssystem utvikles, trenger 2 bedrifter 

som ønsker å skalere opp – ta kontakt 

b) Utvikling av småskala lokalmat firmaer v/ Antje Gonera fra Nofima (gamle Matforsk): 

• Jobber med innovasjon hos norske matprodusenter, f.eks. norsk eplemost, karamellpudding 

• Bistår i prosessutvikling, merkevarebygging 

• Små matbedrifter < 10 ansatte 

• https://nofima.no/lokalmat 

4) Innspill fra bedrifter (9.20) 

a) Heksehuset v/Susanne Dörfler: Forslag “Blomstrende bygd”: 

• Inspirasjon til blomstrende bygd - Skiptvet 

5) Dialog 

a) Det ble ikke tid til dialog, men spørsmål og innspill ble tatt underveis i møtet.  

6) Avslutning 

a) Neste møte 15.september: Vi forsøker oss på kvelden 

• Forslag til virksomhet i kommunen mottas 

• Forslag til bedrift: Skiptvet Treningssenter 

• Politiet - Trygghetsvandring 

• Invitasjon kommer på Facebook (Skiptvet kommune, Skiptvet), kommunens hjemmeside 

som nyhet og på hjemmesiden under #1816SmartNæring 

(https://www.skiptvet.kommune.no/1816smartnaering.544835.no.html). Sprer gjerne 

invitasjonen. 

b) Alle deltakere oppfordres til å sende sin kontaktinfo til Anja. Hvis ønskelig kan bedriftsinfo 

legges ut på kommunens hjemmeside: https://www.skiptvet.kommune.no/bedrifter-i-

skiptvet.530997.no.html Send logo og informasjon om bedriften til Anja. 

c) Referat fra møtet med presentasjoner oversendes deltagerne per e-post og legges ut på 

hjemmesiden. 

d) Har dere innspill eller forslag til tema ta gjerne kontakt med Anja. 

Presentasjoner oversendes som vedlegg. 

 

Referent: Anja Wingstedt 

Dato: 17.mars 2021 

https://www.membermedia.no/
https://www.skiptvet.kommune.no/1816smartnaering.544835.no.html
https://www.skiptvet.kommune.no/bedrifter-i-skiptvet.530997.no.html
https://www.skiptvet.kommune.no/bedrifter-i-skiptvet.530997.no.html


Møte med næringslivet

17.mars 2021



Hvem har invitert?

Møte med næringslivet

Anja 
Wingstedt 

(SIN)
Håvard 

Andresen 
(IØNU)

Lill Anita 
Strand 

(#1816Smart
Næring)

Tor Jacob 
Solberg 

(#1816Smart
Næring)Thomas Graff 

(#1816Smart
Næring)

Stian 
Kristiansen 

(#1816Smart
Næring)

Per Egil 
Pedersen 

(Rådmann)

Anne-Grethe 
Larsen 

(Ordfører)



AGENDA FOR DAGEN (8.00-9.30)

• Velkommen v/Anja Wingstedt, SIN

• Informasjon fra kommunen (25 min)
• Rådmannen orienterer om aktuelle saker (15 min)

• Overordnet plan for ladeinfrastruktur v/ Anja Wingstedt, SIN
• Hytteguide v/ Rådmannen
• TorgGården - Bruk av underentreprenører v/Consto Eida AS (Anders Kristiansen)

• Aktuelle saker fra NAV v/Marianne Hermanseter (10 min)

• Bedriftspresentasjon (10 min):
• Member Media AS v/Harald Aase

• Informasjon fra IØNU (25 min):
• Nytt fra IØNU
• Utvikling av småskala lokalmat firmaer v/ Antje Gonera fra Nofima (gamle Matforsk)

• Innspill fra bedrifter (10 min)
• Heksehuset v/Susanne Dörfler: Forslag “Blomstrende bygd”

• Dialog



Kjøreregler

• Har mikrofonen mutet under hele møtet

• Bruk chaten til å stille spørsmål eller ved andre utfordringer

• Hev handen – hvis du ønsker å si noe underveis

• Under dialogen – vent på din tur og introduser deg med navn og evt. bedrift



Runde rundt bordet

Møtedeltagere

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



Avslutning og veien videre…

• Takk for deltagelse

• Neste møte: 15.september på kvelden

Klart vi kan!
Kvalitet – Engasjement - Samspill



#1816SmartNæring #2-21
Info fra kommunen

Info fra kommunen

• Rikets tilstand/Årsregnskap 2020
• Prosjekter
• Sentrumsutbyggingen – Torggården
• Sentrumsplanen
• Støtteordning til næringslivet
• Skjetvingen

SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill



#1816SmartNæring #2-21
«Rikets tilstand»

• Tilstanden er god +++

• Godt årsresultat på 10,7 mill.kr av      
driftsinntekter på ca. 333 mill.kr

• God/høy medarbeidertilfredshet (10 faktor 
modellen)

• Gode tilbakemeldinger fra brukere

• Korona tynger oss og hele samfunnet

SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill



#1816SmartNæring #2-21
Prosjekter

• Vestgård skole – ferdig

• Kirkelund skole – skolebygg ferdig, 
uteanlegget ferdig til sommeren

• Vanntårn og første fase vannforsyning – ferdig

• Vannforsyning fase 2 – innhentet anbud

• Nødstrøm Sollia – under arbeid

SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill



#1816SmartNæring #2-21
Sentrumsutbyggingen - Torggården

• Kontrakt tildelt ultimo februar 2021
• Totalentreprise – 19 måneder prosjektperiode
• Entreprenøren utfører sin detaljprosjektering 

mars-april 2021
• Spaden i jorda mandag 3. mai 2021
• Forberedende arbeider pågår – flytting av trafo 

på torget
• Daglig leder Anders Kristiansen hos 

entreprenør Consto Eide AS vil delta i neste 
møte

• Drivere/leietakere til kafe og næringslokaler 
søkes

• Ferdig høsten 2022! – oktober?

SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill



#1816SmartNæring #2-21
Sentrumsplanen

• Kommunedelplan – viktig

• Definerer ytre grense for tettstedet Meieribyen
• Viktige prinsipper nedfelles 
• Legger føringer for reguleringsplaner m.v. i 

sentrum

• Viktige arealformål f.eks. til boliger besluttes
• Boligutbygging på lengre sikt i Koffeldåsen

• Planforslaget skal nå legges fram til politisk 
behandling

SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill



#1816SmartNæring #2-21
Støtteordningen til næringslivet

• Skiptvet kommune har fått tildelt ca. 777.000 kr

• Hensikten er primært å treffe de som ikke omfattes av   
andre offentlige tilskuddsordninger

• Informasjon finnes på hjemmesiden med lenke til 
søknadsskjema

• Informer dine næringskolleger om denne ordningen

• Søk!

SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill



#1816SmartNæring #2-21
Skjetvingen



#1816SmartNæring #2-21

SKIPTVET KOMMUNE

Klart vi kan !

Kvalitet – Engasjement - Samspill

Takk for oppmerksomheten



NAV Skiptvet

En presentasjon 



// NAV

Noen Skiptvet-tall

• Helt arbeidsledige: 3,1 % = 61 personer (21 kvinner og 40 menn)

Topp i uke 16 i fjor: 7,7 % = 151 personer

• Sykefravær:  7,0 % (nesten dobbelt så mange kvinner som menn er 
sykmeldt) 

• Mottakere av arbeidsavklaringspenger: 96 personer

• De som mottar økonomisk sosialhjelp



// NAV

Samarbeid med lokalt næringsliv

• NAV trenger samarbeidspartnere for å kunne få folk ut i arbeid

• Vi kan bistå ved rekruttering 

• «arbeidsplassen.no» - annonsere ledige stillinger/søke etter 
kandidater

• www.nav.no – mye relevant informasjon, om det meste…

• NAV Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36

http://www.nav.no/


// NAV

NAVs virkemidler

• Arbeidstrening

• Inkluderingstilskudd

• Lønnstilskudd

• Mentor

• NAV Hjelpemiddelsentral 



// NAV

Lokalt NAV-kontor – hva skjer framover?

• NAV sentralt har som mål å jobbe for å få mer robuste NAV-
enheter.  Dette er et resultat etter behandling av 
Stortingsmelding 33

• Vertskommuneavtale mellom Skiptvet og Marker fra 01.06.21

• Opprettholder kontorene i Meieribyen og på Ørje

• Større faglig miljø – bedre ressursutnyttelse











Daglig leder Harald Aase

Snart 30 år i mediebransjen
• Journalist i lokalavisen
• Redaksjonell og grafisk produksjon i forlagshus
• Redaksjonell og grafisk ledelse forlagshus
• Amedias lederskole
• Lokalpolitiker i formannskap og kommunestyre 

• Member Media AS etablert desember 2012
• Daglig leder Askimbyen AS
• Styreleder Askimbyen AS
• Styremedlem Indre Østfold Utvikling
• Daglig leder i Momarken Toto og Momarken Travbane

Andre faste leverandører
• Adam Stirling, fotograf og billedredaktør, Askim
• Jonas Ingstad Film & Foto, Askim
• Navigatio AS, Askim, 
• Spydeberg Reklamehus AS, logo- og profildesign
• Stjørdal/Trondheim: Frank Skaufel, leverandør tekst og foto
• Bergen: Otto won Münchow, leverandør tekst og foto 
• Stavanger: Guro Waksvik, leverandør tekst og foto 
• Sandefjord: Thomas Aasen, fagartikler
• Leverandører: WP-Hosting , Rolf Ottesen, Østfold Trykkeri, 

iMarketeer, Helt Hjem



Daglig leder Harald Aase

Snart 30 år i mediebransjen
• Journalist i lokalavisen
• Redaksjonell og grafisk produksjon i forlagshus
• Redaksjonell og grafisk ledelse forlagshus
• Amedias lederskole
• Lokalpolitiker i formannskap og kommunestyre 

• Member Media AS etablert desember 2012
• Daglig leder Askimbyen AS
• Styreleder Askimbyen AS
• Styremedlem Indre Østfold Utvikling
• Daglig leder i Momarken Toto og Momarken Travbane

Hva gjør vi dag?













Verdens beste bygge materialer
20. – 23. oktober 2021



















Hva gjør vi lokalt?



«NYE» INNTEKTER DEL. 2
Momarken-selskapene











Praksisplass!
• Vi gir ungdommen en sjanse!

• Veiledes, men får mye ansvar

• Dialog og kartlegging kunde (hjemmeside fra bunn)

• Definere kundens behov, mål og ønsker

• Prosjekt- og fremdriftsplan

• Lage en skisse av nettstedskart

• Definere, produserer og bestille innhold 

• Fotografere

• Sammen med vår designer lage hjemmesiden



Velværetorget.no



www.membermedia.no



www.membermedia.no www.fotoghelse.no

Hjalmar Holding AS



Dr. Antje Gonera

Seniorforsker Innovasjon

17.03.2021

Image eponline.com

Utvikling av småskala
lokalmat firmaer 



Forskjellige perspektiver på innovasjon
Innovasjon i små og mellomstore bedrifter
Matkultur som innovasjonsdriver 
Innovasjon som endrer spillereglene
Innovasjon i offentlig sektor



Fra forskningsbasert kunnskap til 
kompetanse og innovasjon i bedriften
mer enn 30 år satsing på små og mellomstore matprodusenter

© Dr. Antje Gonera, Nofima



Foto:matmerk

Norsk eplemost på alle bord
fra «null» til 1,2 mrd kr siden 2009

© Dr. Antje Gonera, Nofima



Rakfisk fra Valdres

foto: matmerk

kunnskapsbasert verdiskaping og samarbeid i nettverk gir 30% volum og 

200% verdi vekst 

© Dr. Antje Gonera, Nofima



Farlig god karamellpudding
en god historie, ny teknologi og nytenking blir en egen dessertkategori



Kompetansenettverk Lokalmat
Lokalmatprodusenter kan få tilbud om matfaglig hjelp for å lykkes med sin 

etablering, videreutvikling og verdiskaping

https://nofima.no/program/lokalmatprogrammet/

Målgruppe

▪ små matbedrifter <10 ansatte

▪ primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge 

kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer eller reiselivsbedrifter

Tilbud

▪ Besøksordning: gratis besøk av en rådgiver i din virksomhet, arbeid med konkret utfordring 

▪ Hjelp til å løse markedsutfordringer gjennom Matmerk

▪ Kurs
• Produkt- og prosessutvikling samt testproduksjon
• HACCP, holdbarhet og hygiene
• Regelverkskrav og kundekrav
• Markedsføring og merkevarebygging
• Distribusjon og priskalkulasjon
• Bedriftsutvikling og strategier

Lokalmat er den nye 

rocken on Vimeo

https://nofima.no/program/lokalmatprogrammet/
https://vimeo.com/304817093


Person

Purpose

Practice

Process

Product

Place

Slik-kan-lokalmatprodusenter-
lykkes.pdf (nofima.no)

Det handler om læring og deling

https://nofima.no/wp-content/uploads/2020/01/Slik-kan-lokalmatprodusenter-lykkes.pdf


https://nofima.no/forskningsanlegg/matpiloten/

https://nofima.no/forskningsanlegg/matpiloten/


Keeley, 2013

Innovasjon er mer enn produktutvikling



SAMARBEIDSPROSJEKT
OG IDEER FRA

SKIPTVET BONDELAG
SKIPTVET BIRØKTERLAG, 
HAGELAG OG SKIPTVET

BYGDEKVINNELAG



Målene

• Skape oppmerksomhet rundt landbruk, mat og husflid i bygda

• Engasjere borgere til å gjøre noe sammen

• Inkludere hyttefolket

• Bedrifter kan delta med for eksempel plante trær, sette opp 

blomsterkasser, benker, osv

• Lære opp barn og voksne om landbruk, birøkt, 

matproduksjon osv

• Gjøre bygda litt mer til "VÅR" bygd

• Reklame for bygda "Skiptvet som miljø/naturopplevelse"

• Rett og slett glede for alle
• Og ikke minst feire Bondelagets150 års dag ☺



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: Brød



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: Brød



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: Brød



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: ferskost/kvarg/ost



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: ferskost/kvarg/ost



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: ull



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: ull



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: ull



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: melk og smør mm...



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: melk og smør mm...



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: grønnsaker i blomsterkasser i bygda 

eller små kjøkkenhager rundtomkring til barn og voksne



Ideer og eksempler
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eller små kjøkkenhager rundtomkring til barn og voksne



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: grønnsaker i blomsterkasser i bygda 

eller små kjøkkenhager rundtomkring til barn og voksne



Ideer og eksempler

• Prosjekt fra jord til bord: grønnsaker i blomsterkasser i bygda 

eller små kjøkkenhager rundtomkring til barn og voksne



Ideer og eksempler



Ideer og eksempler

• Plante frukttrær istedenfor bjørk og furu i bygda

• Biene har mat og borgere har frukt om høsten

• Regel: hver kan plukke akkurat så mye som han/hun kan spise 

på vei hjem/til butikken

• Høstefest med lokalmat fra bygda

• Bedrifter kan spandere planter, benker, trær lage prosjekter

• Brakkflater rundt industribygg som ikke brukes kan bli 

blomsterenger eller bittesmå prosjekthager med bær og 

grønnsaker

• Birkterlaget kan gi kurs i birøkt, honning, pollinering mm

• Bondelaget kan vise fram hvor maten kommer fra



Ideer og eksempler

• Bedrifter kan gi bort små frøposer med reklame på, stille opp 

"frøautomater" mm



Ideer og eksempler

• Hagelaget kan hjelpe og arrangere 

såing, planting og oppstilling av 

blomster- og grønnsakskasser

• Sammen med birøkterlaget kan de 

lage blomsterenger/striper med 

insekthoteller 



Ideer og eksempler



Bygda med hjerte


