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Prosjektnavn:  
SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 
INDRE ØSTFOLD 2015-2025 
 

Prosjektets formål 
 Samarbeid om næringsutvikling i Indre Østfold gjennom rullering av den strategiske 

næringsplanen og utvikling av samarbeidsstrukturene for innovasjon og utvikling blant annet 
gjennom det nyetablerte Indre Østfold Utvikling IKS. 

 

Kommentar til formål: 

Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 ble etablert gjennom en medvirkningsprosess i 

2008-2010. Det er nå nødvendig å skape et oppdatert strategidokument for utviklingssamarbeidet i 

Indre Østfold mot 2020, herunder relatere strategien til Klima- og Energiplanen for Indre Østfold som 

er vedtatt av kommunene. Videre skal strategien ta opp i seg overordnede perspektiver som ligger i 

fylkesplanen, og i de nye regionale planene for transport, folkehelse og kulturminner samt kunnskap 

og nye ideer som har framkommet gjennom ulike regionale og lokale prosjekter de senere år. 

Transinform, LUK, Regionalpark Haldenkanalen, Glomma Opplevelser med videre er eksempler på 

slike prosjekter som en strategisk næringsplan kan og bør kapitalisere på. 

Det er ønskelig å gi planen et 10 års perspektiv, da det skal være en strategi og ikke utelukkende en 

handlingsplan for 4 år.  

Resultatmål 
1. Rullere Strategisk Næringsplan og sende planen til behandling i de 9 kommunestyrene i 

Indre Østfold innen utløpet av 2014. 
2. Gjennomføre en planprosess hvor kommunene og næringslivet kan medvirke aktivt og 

hvor koblingen mot nyere planverk legges inn som en premiss for diskusjon og beslutning. 

Ivaretakelse av horisontale kriterier 
Fylkesplanens prioriteringer: 

Hovedmål 

A: Levekår og Folkehelse 
B: Verdiskaping 
C: Miljø 

Strategier 

D:Kompetanseutvikling 
E:Fortetting, byutvikling og vern 
F:Transport og fysisk aktivitet 

 

Kommentar til horisontale kriterier: 
Søknaden følger opp fylkesplanens hovedmål B, Verdiskaping: Østfold skal være attraktiv for 
mennesker og kapital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget 
av innovasjon, kompetanse og samhandling.. De øvrige hovedmål og strategier vil også bli ivaretatt. 
Vi ønsker her å gi en kort begrunnelse for dette. 
 
Strategisk næringsplan for Indre Østfold 2010-2014 har vært viktig som referansedokument for 
gjennomføring av nye prosjekter og tiltak de senere år. Tiltak har vært gjennomført i forhold til flere 
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av målsettingene i planen innenfor stedsutvikling, entreprenørskap, reiselivsutvikling og annen 
næringsutvikling.  

Gjennom arbeidet med regional planstrategi for Østfold 2012-2015 er det understreket at det ligger 
flere utfordringer og muligheter ved å utnytte Østfold strategiske plassering som en del av 
Osloregionen. Indre Østfold har naturbaserte næringer som kan tilby varer i et stadig større regionalt 
marked. I tillegg kan det skapes flere kulturbaserte og opplevelsesbaserte arbeidsplasser. Rekreasjon 
og folkehelse er her viktige stikkord og områder for nytenking og innovasjon. Det er viktig å satse på 
entreprenørskap og utvikling av kompetansearbeidsplasser. Disse oppstår ikke av seg selv, men ved 
at innovative mennesker med høy spisskompetanse ønsker å bo og arbeide i regionen. I denne 
sammenhengen har Transinform-prosjektet påvist at stedskvalitet er avgjørende for regional 
attraktivitet. Regionen er godt i gang med stedsutvikling og transformasjon på bakgrunn av en 
erkjennelse at sentrumsmiljø med kvalitet på design, arkitektur og offentlige møteplasser er viktige 
konkurransefaktorer. 

Indre Østfold har et overskudd på arbeidskraft med netto utpendling, men også en betydelig 
innpendling som skyldes et aktivt næringsliv og offentlige arbeidsplasser. Det er viktig å stimulere til 
at de gode hodene som jobber utenfor regionen kan finne det interessant å satse i Indre Østfold 
gjerne i samarbeid med andre. Likeså at innovativ ungdom kan komme på banen med sine ideer. Her 
kan kommunenes næringsutviklingsarbeid spille en rolle.  

Indre Østfold kommunene har nylig gått sammen om å etablere Indre Østfold Utvikling IKS. Dette 
utviklingsselskapet skal være spydspissen i regionens satsning på entreprenørskap og 
næringsutvikling. Det er naturlig at dette selskapet blir en aktiv aktør i arbeidet med rullering og 
gjennomføring av den regionale næringsplanen. 

 
I forbindelse med at Indre Østfold regionen vokser raskt i antall innbyggere(1,3 % pr år) og at antall 
pendlere også øker minst like mye, så er det store utfordringer med hensyn til infrastruktur. I tillegg 
kommer 4-5 % årlig transportvekst på veiene. Av hensyn til dette vil utvikling av flere arbeidsplasser i 
regionen være viktige tiltak for klima og miljø. Vi er i den forbindelse også opptatt av å sette 
søkelyset på bedre veiforbindelser internt i fylket, bedre jernbaneforbindelser og gang/sykkelveier. 

Det er naturlig at en strategisk næringsplan angir målsettinger også på området transport/fysisk miljø 
og aktivitet.   

Regionale planstrategier 
I Østfolds regionale planstrategi 2012-2015 er næringsutvikling/arbeidsplasser- verdiskaping 
framhevet som et prioritert område. Dette prosjektet vil i tillegg grense inn mot 
infrastruktur/transport/samferdsel og utdanning/kompetanse og klima/miljø som er andre viktige 
satsningsområder. 

Organisering 
 Prosjekteier: Indre Østfold Regionråd 

 Prosjektleder: Indre Østfold Utvikling IKS 

 Styringsgruppe: Styringsgruppe for Regionalt partnerskapsfond 

 Prosjektgruppe: Næringsansvarlige i kommunene i Indre Østfold  

 Referansegruppe: Rådmannsgruppa i Indre Østfold, AU i regionrådet, representanter fra 
næringslivet og representanter fra Østfold Fylkeskommune 

 Revisor: Østfold Fylkesrevisjon 
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Framdrift 
 Oppstart: 1.oktober 2013 

 Milepelsdatoer: 

o 31. desember 2013 

 Første orientering om prosjektet til regionrådet/kommunene 

o 1. juni 2014 

 Høringsutkast ferdigstilles med frist 20. september 2014 

o 10. oktober 2014 

 Sak til kommunestyrene/regionrådet 

 Forventet sluttdato: 

o 31.desember 2014 

 

Aktivitetsbeskrivelse 
0. Oppstart(1. oktober 2013): 

Etter at tildelingen er kunngjort vil prosjektet etableres. Det forutsettes organisert av Regionrådets 
arbeidsutvalg i samarbeid med Indre Østfold Utvikling IKS som vil stå for prosjektledelsen.  

1. Første milepæl(oktober-desember 2013) 

En prosjektgruppe bestående av de næringsansvarlige i de 9 Indre Østfold kommunene vil bli 
etablert. Prosjektgruppen vil gjennomgå og evaluere eksisterende næringsplan og så foreta en 
detaljering av prosjektplanen og fordele arbeid internt i gruppen. Det kan være naturlig å dele 
arbeidet opp i deltemaer (for eksempel Entreprenørskap/Innovasjon, 
Infrastruktur/Næringsområder/tettsteder, Markedsføring/profilering) Dette må imidlertid vurderes 
nærmere av prosjektgruppen. 

Deretter er det viktig å få etablert referansegruppen og gjennomført første møte med denne. Østfold 
Fylkeskommune blir også invitert til å sitte i referansegruppen. 

På bakgrunn av innspill vil den endelige arbeidsplanen være forankret og definert og arbeidet kan 
påbegynnes for fullt. 

Det gis en orientering om prosjektet til kommunestyrene/regionrådet i løpet av desember 2013. 

2. Andre milepæl(januar-mai 2014) 

I denne perioden vil prosjektgruppen foreta informasjonssøk og erfaringer fra beste praksis. Det vil 
skje ved hjelp av informasjon fra eksterne referanseregioner i Norge og Skandinavia. Tiltak kan være 
å invitere ressurspersoner til Indre Østfold for å dele sine erfaringer og/eller å foreta studiebesøk. 

Det etableres en intervjurunde med næringslivet, enten i form av fokusgrupper eller en 
spørreundersøkelse for å finne ut hvilke forslag/forventninger/krav næringslivet har til 
kommunene/regionrådet/Indre Østfold Utvikling IKS. Til dette arbeidet blir det innhentet ekstern 
spisskompetanse til å gjennomføre intervjuene og analysere dataene. 

Det kan være aktuelt å innhente bistand fra Østfold analyse i denne fasen for oppdatert statistikk. 

Prosjektledelsen vil i denne perioden besøke kommunale utvalg og invitere seg til andre arenaer som 
ønsker å sette næringsplanen på dagsorden. 
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I perioden diskuterer prosjektgruppen den informasjonen som er innhentet og setter i gang en 
kreativ prosess for å rullere næringsplanen. Til dette kreves en samling over 2 dager. 

Perioden avsluttes med at det lages et høringsutkast til ny strategisk næringsplan med målsettinger, 
tiltak og et fortrinnsvis et kart som viser hvor aktuelle forslag skal lokaliseres. 

3. Tredje milepæl(juni-september 2015) 

Utkastet sendes så til høring og blir annonsert i lokale media. 

I denne perioden gjennomføres også et møte med referansegruppen og eventuelt besøk i 
kommunenes næringsutvalg, næringsforeninger med videre. 

Deretter gjennomgår prosjektgruppen innspillene og lager sitt endelige utkast til plan som 
oversendes rådmannsgruppen med forslag til saksframlegg for kommunal behandling. 

4. Fjerde milepæl(Oktober-desember) 
Behandling i regionrådet i november 2014 og kommunal behandling av næringsplanen i desember 
2015. 
 
5. Prosjektet avsluttes 31.12 2014. 

Finansiering 
Total kostnad er som vist nedenfor kroner 1000.000. 

Kommunene deler på å dekke egenandelen på kroner 500.000 som framkommer slik: 

 Egeninnsats prosjektgruppen: 500 timer a kroner 500 = kroner 250.000 

Egenandel av prosjektledelse:500 timer a kroner 500 = kroner 250.000 

 Søknad om bidrag fra Partnerskapsfondet: Kroner 500.000 

Økonomioversikt 
 

Dato Bilagsnummer Bilagstekst Debet(utgift) Kredit(inntekt) 

  1 Utgift A 
 

  

    Prosjektledelse  500.000  

    Prosjektgruppe, arbeidstimer  250.000  

    Prosjektgruppe aktiviteter  100.000  

    Ekstern bistand  150.000  

          

  2 Tildelte midler fra Regionalt partnerskapsfond   500.000 

  3 Egen finansiering   500.000 

          

          

Sum     1000.000 1000.000 

 

AJ,07.05.2013 
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Vedlegg 

FAKTA OM INDRE ØSTFOLD 

Kommuner 
Innbyggere Innbyggere Innbyggere Vekst   Areal 

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 i 2012 km2       

Aremark 1 414 1 423 1 425 2 321 

Askim 14 909 15 096 15 315 219 69 

Eidsberg 10 940 11 049 11 195 146 236 

Rømskog 678 688 691 3 183 

Marker 3 476 3 518 3 587 69 413 

Trøgstad 5 142 5 219 5 273 54 205 

Skiptvet 3 576 3 631 3 668 37 102 

Spydeberg 5 265 5 348 5 474 126 142 

Hobøl 4 852 4 911 4 980 69 141 

SUM IØ 50 252 50 883 51 608 725 1 812 

Kilde: SSB, april 2013 

Befolkningsframskriving 2012-2040  

   Basert på høy nasjonal vekst har SSB i 2012 følgende framskriving av folketallet: 

 Høy nasjonal vekst 2012 2020 2030 2040 

  

Folkemengde Folkemengde Folkemengde Folkemengde 

0118 Aremark 1416 1428 1466 1521 

0119 Marker 

 

3467 3555 3726 3894 

0121 Rømskog 682 733 811 885 

0122 Trøgstad 5194 5745 6507 7183 

0123 Spydeberg 5358 6146 7195 8183 

0124 Askim 

 

15090 16963 19601 22047 

0125 Eidsberg 11110 12740 15057 17253 

0127 Skiptvet 3623 4074 4743 5441 

0138 Hobøl   4937 5752 6849 7821 

SUM Indre Østfold 50877 57136 65955 74228 

 

Kommentar: 
Befolkningsveksten var i 2012 på 1,4 % som er over både gjennomsnittet i Østfold og landet. Selv de 
høyeste vekstprognosene fra SSB er for lave for enkelte av kommunene. Marker har allerede passert 
prognosen for 2020 og  de andre kommunene er også i rask utvikling. Denne befolkningsveksten 
skaper et behov for økt fokus på næringsutvikling 

 


