
   
  

Referat #1816SmartNæring 27.10.2021 kl.18-20 

Deltagere: 7 bedrifter pluss involverte 

1) Informasjon fra kommunen 

a) Rådmannen/Ordfører har ordet: 

• Ordfører informerte om følgende: 

• Lav vannstand i Glomma: Kommunen vil gi en tilbakemelding til myndigheter 

• Manglende kollektivitetstilbud lørdager/søndager 

• Sentrumsplan: Mottatt noen innsigelser 

• Lærling: Prioriteres og er en viktig oppgave 

• Promotering av Skiptvet kommune: Avsatt midler, jobbes med fremover 

• Rådmannen informerte om følgende: 

• Status næringsutvikling Fjellshagen ble vist på kart. Kommunen ser også etter områder 

ved Vamma pga tilgang til fiber og vannkraft. 

• Spørsmål fra Olav Unnestad: Tidslinje – Håper på å få vedtatt sentrumsplanen senest 

etter jul, så starter reguleringsarbeid. Ferdig i 2023. 

• Spørsmål fra Håvard Andresen: Tilgang tomter – Kommunen har solgt alle, private 

aktører har tomter til salgs. 

• Status TorgGården  

• Consto Eiendom presenterte statusen for prosjektet. Presentasjon oversendes vedlagt. 

• Spørsmål fra Tor-Jacob Solberg: Hvordan står det til med rekruttering av norske fagfolk? 

Bedre nå enn 3 år tilbake. 

• Mobilitetsprosjekt 

• Anja informerte om etablering av ladeinfrastruktur, hurtiglader, buk av EL-biler, EL-

sykler og utleie av EL-biler 

b) Aktuelle saker fra Kirkelund skole 

• Kirkelund skole presenterte arena (arbeidslivsfag, UTV, kommunale dager, arbeidsuke) 

for samarbeid med næringslivet for å sikre at elever blir/kommer tilbake til bygda. 

• Egen presentasjon vedlagt. 

• Oppfordre bedrifter å delta i messen i Askimhallen. 

• Spørsmål fra Harald Aase: Hvordan matcher elev og bedrifter – Skolen starter databasen 

over bedrifter og basert på registrering matches elev. 

• Spørsmål: Elektro-linjen er fult, men hvordan sikrer skolen at ingen elev velger faget når 

de ikke har stor interesse? Skolen jobber mye med informasjon. 

c) Aktuelle saker fra NAV 

• Nye NAV-leder Fatima Iqbal kunne dessverre ikke være til stede, men ble introdusert av 

Anja.  

• Ønsker å besøke bedrifter og oppfordrer bedrifter å kontakte henne. Kontaktinfoen 

finnes i vedlagt presentasjon. 

2) Bedriftspresentasjon  

a) Skiptvet treningssenter  

• Presentasjonen finnes vedlagt. 

• Olav oppfordrer bedrifter og kommunen å bruke treningssenteret mer. Aktiv på dagtid 

brukes lite per i dag. 

• Spørsmål fra Harald Aase: Hvor mange medlemmer trenges – Vanskelig å svare, men ønsker 

like mange som før Korona. 

 



   
  

3) Informasjon fra IØNU  

• Presentasjon er vedlagt. 

4) Innspill fra bedrifter 

a) Politi – Trygghetsvandring 

• Politiet informerte om resultater fra trygghetsvandring, som ble arrangert den 13.oktober 

for første gang i Skiptvet: 

• Generelt ryddig, men noen steder med dårlig belysning, ugunstig undergang og 

vegetasjon, som trenger beskjæres. 

• Manglende skilting, tilrettelegging av stier og graffiti – her kan ungdommer involveres 

under utbedring. 

• Ungdommer mangler oppholdssted med tak – kan næringslivet bidrar her? 

• Skiptvet plages med hærverk og plagsom oppførsel enkelt steder – kommunen/bedrifter 

oppfordres til å skaffe bedre arena for ungdommer. 

• Politiet ønsker kontakt/dialog med næringslivet og innspill når det gjelder f.eks. 

arbeidslivskriminalitet 

• Politiet håper på en større oppslutning neste år 

• Spørsmål fra Harald Aase: Hvilke områder besøkes av politiet? Velges på bakgrunn av 

mottatt informasjon om hærverk og samlingssteder. 

• Spørsmål fra ordfører: Frustrasjon over at politiet ikke alltid rykker ut ved behov - Hvis 

melding mottas etter noe har skjedd har politiet lite handlingsrom, men ønsker informasjon 

om hendelser for å kunne delta i forebyggende tiltak. 

b) Retura – Samarbeid med næringslivet 

• Presentasjon er vedlagt. 

• Spørsmål fra Harald Aase til avfallspyramiden: Andel deponi – ca. 4 % per i dag. 

• Oppfordring av Tor-Jacob Solberg å gjøre tilfartsveien litt mer hyggelig med beplantning – 

arbeidet har startet. 

5) Dialog/Workshop 

• Under alle innleggene ble det diskutert mye, slik at det ikke ble tid for planlagt workshop. 

6) Avslutning 

a) Informasjon om næringsprisen: Tips oss gjerne om en person eller bedrift som det siste året har 

utmerket seg for å utvikle og løfte næringslivet i Skiptvet. Frist 30.november 

b) Neste møte våren 2022:  

• Fortsetter med fysiske møter og på kveldstid. 

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

• Forslag til presentasjon av virksomhet i kommunen og bedrifter i Skiptvet mottas gjerne. 

• 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. 

Presentasjoner oversendes som vedlegg. 

Referent: Anja Wingstedt 

Dato: 28.oktober 2021 

 

 

https://www.skiptvet.kommune.no/1816smartnaering.544835.no.html


Møte med næringslivet

27.oktober 2021



AGENDA FOR DAGEN (18-20)
• Velkommen v/Anja Wingstedt, SIN 
• Informasjon fra kommunen

• Rådmannen og Ordfører orienterer om aktuelle saker 
• Status næringstomter – hvordan vil kommunen at næringsarealer ser ut it fremtiden? v/Per Egil Pedersen 
• Status TorgGården v/Consto Eide AS 
• Mobilitetsprosjekt – Bruk av EL-biler, EL-sykler og utleie av EL-biler v/Anja Wingstedt 

• Aktuelle saker fra 
• Kirkelund skole – Samarbeid med næringslivet og skolen for arbeidstrening, praksis v/Anne-Jorid Thomasen 

Næss 
• Ny NAV-leder presenteres v/Anja Wingstedt 

• Bedriftspresentasjon
• Skiptvet treningssenter v/Olav Unnestad 

• Informasjon fra IØNU
• Utdanningsmesse i november
• Midler utlyst fra Viken Fylkeskommune

• Innspill fra bedrifter/andre
• Politi: Funnene fra trygghetsvandring v/Randi Kulset Engnes 
• Retura: Samarbeid med næringslivet v/Tom Erik Mellegård

• Workshop 
• Informasjon om næringspris
• Innspill næringsplan

• Avslutning 



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)
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Mobilitetsprosjekt
• Bruk av EL-biler, EL-sykler og utleie av EL-biler v/Anja Wingstedt 

Planlagt utleie til innbyggere



NAV SKIPTVET 
MARKER



Virksomhetsleder: 
Irsa Fatima Iqbal 

• Fra 01.06.2021

• Master i rettsvitenskap

• Jobbet i NAV siden 2014

• NAV Arbeid og ytelser, Skien

• Dagpenger → Jobbet med dagpenger, 
vedtak, klager, feilutbetalinger og 
saksomkostninger

• NAV Oppegård

• Teamansvarlig for jobb og marked

• NAV Nordre Follo

• Teamansvarlig for ungdomsteamet

• NAV Midt-Viken

• Leder for virtuelt oppfølgningskontor som 
betjente 12 NAV kontor (også Marker)



«NAV i 
næringslivet
» 

• Vi skal bli bedre til å gi tjenester til 
næringslivet i kommunen. 

• Inkluderingsarbeid og informasjon til 
næringslivet. 

• https://www.nav.no/no/bedrift

• Ønsker gode samarbeidsbedrifter i 
kommunen, ta gjerne kontakt med oss!

• Utvikle gode tjenester til våre innbyggere, 
i samarbeid med dere!

• Hva ønsker dere at vi skal bli bedre på? 

https://www.nav.no/no/bedrift


Kontaktinformasjon: 

Mobil : 41403445 Epost: 
irsa.fatima.iqbal@hotmail.com

Vi kommer gjerne på besøk til 
bedriftene!

mailto:irsa.fatima.iqbal@hotmail.com
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• Introduksjon (5 min)

• Del 1: Bedriftsattraktivitet (10 min)

• Del 2: Bosteds- og besøksattraktivitet (10 min)

Workshop 

• Informasjon om næringspris



Introduksjon
• Attraktivitetspyramiden



Introduksjon
• 4 strategiske satsningsområder og attraktivitetsfaktorer



Del 1 Bedriftsattraktivitet - Beskriv tiltak for å oppnå arbeidsplassvekst

1. Penner, post-its og stort papir

2. Skriv en ting per post-it og diskuter i gruppa

3. Sett post-its på arket
10 min

Omdømme Areal og bygninger Goder og tilbud Samarbeid



Del 2 Bosteds- og besøksattraktivitet - Beskriv tiltak for å oppnå økt attraktivitet

1. Penner, post-its og stort papir

2. Skriv en ting per post-it og diskuter i gruppa

3. Sett post-its på arket
10 min

Omdømme Areal og bygninger Goder og tilbud Samarbeid

Omdømme Areal og bygninger Goder og tilbud Samarbeid
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Avslutning og veien videre…

• Takk for deltagelse

• Neste møte: xxx

Klart vi kan!
Kvalitet – Engasjement - Samspill



Torggården - Skiptvet
Anders Kristiansen



Endre bunntekst og dato under "Sett inn" > Topptekst og bunntekst



Status Byggeplass

• Totalt 19 mnd. byggetid.
• Prefabrikkerte betongelementer

ferdigstilles 17/12-21. 
• Tett Bygg Feb 2022.
• Oppstart innredningsarbeider 24/1-22.
• Oppstart tekniske anlegg 8/8-22.
• Utomhusarbeider/gartner/beplantning for 

Torgården og Omtankehuset ferdigstilles 
3/10-22.

3



Bidrag til lokalt
næringsliv

27.10.20214

• Flere store innkjøp på prosjektet
Torggården.

• Innkjøp gjennomført hittil ca. 54 MNOK.
• Gjenstående innkjøp for prosjektet ca. 40-

45 MNOK.
• Store muligheter for lokale bedrifter for å

gi tilbud og leveranser på prosjektet.



Takk for meg



Vi ønsker å 
fortsette det 
gode 
samarbeidet vi 
har i dag med 
næringslivet,
og vi 
ønsker nye 
samarbeids-
partnere.



Hva kan skolen

bidra med og

hva kan

næringslivet

bidra med inn i 

skolen?



Kirkelund skole 

kan bidra med 

trygge, gode 

arbeidsplasser for 

de som trenger 

arbeidstrening 

eller 

arbeidspraksis



Lektor2

Samarbeid med 
arbeidslivet om 
undervisning i 
realfag.



Næringslivet kan 
bidra med å ta imot 
besøk eller komme 
på besøk til elever 
som har faget 
arbeidslivsfag



Næringslivet kan 
bidra på ulike 
måter gjennom 
faget utv

- Kommunale 
dager

- Arbeidsuke

- Besøk



Enkeltelever trenger 
alternativ 
opplæringsarena i 
bedrift



9. og 10. trinn 
deltar på messe i 
Askimhallen



Database for 
ønsket samarbeid





Vi ønsker å sette fokus  på 

støtteordninger for næringslivet

• BIO-midler

• Skattefunn – utvikling

• Innovasjon Norge

• Midlene skal være 
risikodempende og 
utløsende for prosjektet

• Vi hjelper til med 
søknader



BIO-midler

• Nyt utlysning medio 

juni 2021

• Søknadsfrist aug 2021

• Løpende 

søknadsbehandling

• Tilskudd med lav terskel

• Totalsum 78.000.000kr

• Maks pr bedrift 

750.000kr



Oppdatering 27.09.21



BIO-midler

• Suksess for for flere 

bedrifter i IØ

• Vi har bistått med 

ordningen

• Den er ikke godt nok 

kjent

• Link Nordic - 250.000kr

• Østre Linje - 58.000kr

• Norsk dekor - 91.920kr

• Askim Mek - 300.000kr

• Askim Frukt og Bærpresseri - 225.000kr

• People4You – 112.400kr

• Indre Østfold Reisebyrå AS - ?



5.044.320 KRONER

Total sum i prosjektmidler pr aug 2021

+ andre ikke tallfestede gevinster ved kobling av bedrifter

År Sum

2018 kr 320 000

2019 kr 80 000

2020 kr 2 322 000

2021 - dd kr 2 322 320

Totalsum kr 5 044 320



Bedriftssamarbeid/klynger/nettverk 

i Indre Østfold
• Nettverk for næringsmiddelprodusenter

– Nettverk for salg og markedsføring

• Nettverk for økonomi
– Bank, finans, regnskap, revisjon, CFO

• Nettverk for bygg og anlegg
– Eiendomsutviklere, entreprenører, arkitekter, faggrupper

• Andre under planlegging
– Vi ser behov for nye grupperinger 



Nettverk for 

næringsmiddelprodusenter

1: 200.000kr, 2: 310.000kr, 3: 750.000kr?



Andre aktiviteter

• Fagskole til IØ

• Styreseminar 10.11.21

• Ny yrkesmesse 24.11.21

• Filminnspilling Netflix



YRKESMESSE

https://youtu.be/oHumlVXCBNU


Ønsker å nevne at vi har gratis kurs 

for bedrifter i IØ

https://ionu.no/registrer/



Kommunal tilskuddsordning

• IØK del 1:
– 158 søknader om 43.000.000kr

– 106 tildelinger på 6.100.000kr

– Godt samarbeid med kommunen og 
s.utv.selskapene

• IØK del 2:
– 151 søknader om 25.000.000kr

– 105 tildelinger på 2.100.000kr

• Skiptvet del 1:
– 9 søknader om 1.211.746kr

– 9 tildelinger på 770.000kr

• Skiptvet del 2:
– 4 søknader om 500.000kr

– 4 tildelinger på 250.000kr

• Etablert god metodikk

• Stor jobb

• Bidrag fra objektiv 3. part ved behov



Prosjekteksempel













Skiptvet treningssenter



Vår visjon

• Ett sted for alle som etterlyser treningsglede ønsker  
en sunnere livsstil 



Hvordan ble Skiptvet treningssenter til ?

• Påsken i 2014 ringte ordfører Agnalt til meg. KIWI-bygget ledig. 
Kjenner du noen ?????

• Fremleiekontrakt med Norgesgruppen frem til 2021

• Fokus var en eiersammensetning med komplementære   ferdigheter

• En forholdsvis stor egeninnsats i byggeperioden



Hvem er vi/eierne og hva er vår bakgrunn

• Tore Berli

• Eli Skaug Kristiansen

• Vegard Berli

• Olav Unnestad



Skiptvet treningssenter
en treningsarena for alle

• Det skal være for alle aldre

• Det skal være for trente og utrente

• Det skal være et sosialt møtested i bygda

• Det skal være et bidrag til folkehelse i kommunen



Har vi et helseproblem??

• 43% av norske befolkning er overvektig

• Andelen menn med helseskadelig overvekt har økt fra 8% midten av 80-tallet til 14 % slutten av 90-tallet

• I Norge har ¾ menn og ½ kvinner overvekt eller fedme i 40-45 årsalderen. (ved WHOs referanser)

• 76 % menn, 61 % kvinner BMI over normalvekt i 2008 (VG, 20.04.12)

• Menn opp 5 kg, kvinner opp 5,8 kg siste 15 årene

• Direkte og indirekte kostet inaktivitet USA $147B (designedtomove.org)

• I alderen 9 – 15 år reduseres aktivitetsnivået med 50 til 75 % på amerikanske og europeiske barn. 
(designedtomove.org)

Dette påvirker levealderen negativt



Hva kan vi tilby

• Saltimer med ulik grad av intensitet og øvelser

• Spinningtimer

• Løpetimer på mølle 

• Rotimer

• Frivektområde

• Treningsapparater av høy kvalitet

• Sist men ikke minst ca. 20 fantastiske ansatte instruktører



Hvordan står det til???

• Likviditetsgrad

• Meget god

• Lønnsomhet

• Tilfredsst.

• Soliditet

• Meget god



Utvikling av salgsinntekter (korona)

• RESULTATREGNSKAP i hele 1000 2020 2019 2018 2017 2016

• Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK

• Sum salgsinntekter 2 276 2 597 2 682 2 853 2 70



Fra fylling til kvalitetsprodukter



Agenda
1. Stegen avfallsanlegg

2. Retura

3. Muligheter og utfordringer

4. Vår rolle i lokalsamfunnet

5. Grønt skifte

6. Sirkulær økonomi



“Fyllinga i
Askim”



Indre Østfold Renovasjon IKS

• Formål om å samle inn husholdningsavfall fra 
eierkommunene.

• Heileid datterselskap Retura Østfold AS

Retura Østfold AS

• Formål om å håndtere næringsavfallet som 
genereres ved Stegen avfallsanlegg.

• Skiptvet kommune eier 7,1%



2005

2014

2016

2017

2018

2019

2021

2020

2015

2010

2006

Stiftelesesmøte 16. juni

Overtakelse av utstyr fra Johannessen renovasjon

Investeringer i tungt maskinelt 

utstyr. Nye sorteringsmaskiner. 

Innflytting egne kontorlokaler. Restavfallskvern.

Innkjøp dumper

Dekkestøp 

Ny sorteringshall –

drift under tak.

Ny kvernelinje med 

magnetutskiller

10 år

Franchiseavtale med Retura Norge

2011

2012

2013

Kjøpt vår første sorteringsmaskin

ISO-sertifisert 9001 & 14001

Eget definert Returaområde

Økt sortering av restavfall

Vår første hjullaster

Asfaltering

av driftsarealer.

Innkjøp lastebil

Prosjektering av «nye» 

Stegen avfallsanlegg

Oppstart anleggsarbeid 

Ny hjullaster

15 årKvalitet!!







- behov for endret konsesjon 



Utfordringer

• Brann

• Dårlig sortering

• Engangsgriller

• Farlig avfall



Lokalsamfunnet





Det grønne 
skiftet



Det grønne 
skiftet

• Grønt skifte, eller grønn omstilling, betyr generelt forandring i 
mer miljøvennlig retning. 

• Begrepet har foreløpig ingen presis definisjon, men har fått 
fotfeste i språket og er mye brukt både i politisk retorikk og i 
mediene.

• I 2015 ble «det grønne skiftet» kåret til årets nyord av 
Språkrådet. 

Fra store norske leksikon





Avfallsreduksjon – lage mindre avfall

Ombruk – bruke ting om igjen

Materialgjenvinning – lage 
nytt av brukt

Energiutnyttelse -
brenne

Deponering –
legge på 

fylling

Avfallspyramiden



Sirkulær 
økonomi



Sirkulær 
økonomi

Avfall som konsept forsvinner, og ressursene forblir i kretsløpet i 
økonomien ved gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og 
materialgjenvinning.

Fra NHO



Oppsummering
Det ligger stort potensiale ved Stegen avfallsanlegg.

Forvaltning av området er suksesskriterie.

En bransje i stadig endring, tilpasser seg samfunnet.

Materialgjenvinning og ombruk.
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