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ÅRSBERETNING  

I Forretningsidé 
Indre Østfold Utvikling IKS (IØU) ble stiftet den 16. januar 2013 og er et interkommunalt 
selskap. Selskapets strategi og målsetting om regional vekst er ambisiøs og nedfelt i IØU sin 
forretningsidé: 
 
”Indre Østfold Utvikling er regionens utviklingsselskap. På vegne av eierkommunene 
koordinerer, utvikler og leder selskapet regionale samarbeidstiltak og prosjekter som skal 
stimulere til næringsutvikling, flere besøkende og økt tilflytting”. 

II Eiere 
Selskapet er eid av kommunene: 
 

 Askim 

 Eidsberg 

 Spydeberg 

 Trøgstad 

 Hobøl  

 Skiptvet  

 Marker 

 Aremark 

 Rømskog 

Selskapets forretningsadresse er i Askim og selskapet leier kontorer i Østfold Næringspark. 
Indre Østfold Utvikling har som formål å støtte og utvikle samarbeidstiltak som styrker Indre 
Østfolds posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region. 

III Styret 
Styret i selskapet består av: 
 
1. Einar Evensen, styreleder 

2. Signe Øye, nestleder 

3. Kristin Ianssen 

4. Rita Berget Lindblad 

5. Roy Sparre-Enger 

6. Per Edvard Berg 

7. Jan Ivar Lorentzen 

Det er i 2013 avholdt 8 ordinære styremøter og ett telefonstyremøte. Til sammen er 70 
saker behandlet i løpet av 2013. 
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IV Administrasjon og organisasjon 
Virksomheten ledes av adm.direktør Bjørn Winther Johansen som ble ansatt 1.juni 2013. 
Videre består organisasjonen av 1 prosjektleder og 2 prosjektmedarbeidere. Til sammen 4 
årsverk. Organisasjonen ledes etter en flat struktur med vekt på mål og muligheter, 
kunnskapsdeling og faglig utvikling. Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke rapportert om 
skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er i 2013 gjennomført medarbeidersamtaler med 
alle medarbeidere samt strategisamling over to dager. Selskapet har i 2013 forholdt seg til 
HMS rutiner etablert av Østfold Bedriftsenter, deler av personalets tidligere arbeidsgiver. I 
2014 vil selskapet revidere og implementere disse som selskapets egen HMS plattform. Det 
er ikke registrert sykefravær i 2013. 

V Likestilling 
Selskapet har ansatt 1 mann og 3 kvinner. Styret består av 3 kvinner og fire menn. Selskapet 
har lagt til grunn samme prinsipper for menn og kvinner ved ansettelse og styreverv. 

VI Ytre Miljø 
Selskapet er en rådgivingsbedrift og har ikke forurensing eller utslipp som kan skade det ytre 
miljø. Selskapet tilstreber å være miljøbevisst i den daglige drift og innkjøp. 

VII Økonomisk stilling, anvendelse av årets resultat og fortsatt drift 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap for 2013 et riktig uttrykk for resultatet 
av virksomheten og stillingen pr. 31.12.2013. Selskapets resultat viser et overskudd etter 
skattekostnad med kr. 22 691 som overføres egenkapital. Egenkapitalen etter overføring av 
resultat for 2013 er kr. 3 783 869. Solid egenkapital, forutsigbarhet knyttet til årlig 
driftsbidrag fra eierne og en balansert målsetting for egne inntekter legger et godt grunnlag 
for fortsatt drift.  

VIII Aktiviteter og måloppnåelse i 2013 
2013 har vært preget av at dette er Indre Østfold Utvikling sitt oppstartsår, og styrets arbeid 
1. halvår gikk i stor grad med til å etablere formalia og avklaringer rundt forhold som 
forventninger fra eierne, økonomi, kontorer, bankforbindelse, regnskapsfører og 
arbeidsgiverspørsmål. Til grunn for stiftelsen var det besluttet at regionalt næringsfond og 
selskapet Kompetansforum AS skulle oppløses, og kapitalen fra disse ble tilført IØU som 
grunnkapital. Videre lå det til grunn at kommunene avviklet sitt samarbeid med selskapet 
Østfold Bedriftsenter AS, som kommunene inntil stiftelsen av selskapet kjøpte rådgivings- og 
prosjektbistand fra. Av denne grunn ble arbeidsgiveransvar for 3 årsverk overført til IØU, og 
styret besluttet å konstituere en av medarbeiderne, Kjersti Berg Sandvik, som daglig leder 
inntil stillingen var rekruttert. Av praktiske årsaker ble personalet frem til 1. juli leid inn 
gjennom Østfold Bedriftsenter, og gjennomførte gjennom denne løsning arbeidsoppgaver og 
prosjekter som var overført til IØU gjennom kommunenes tidligere samarbeid med Østfold 
Bedriftsenter og foreningen Reiseliv Indre Østfold. Samarbeidet med Reiseliv Indre Østfold 
medførte også at 2 av 3 årsverk hadde særlig kompetanse innenfor reiseliv og 
reiselivsutvikling. 
 
Daglig leder ble rekruttert gjennom rekrutteringsselskapet People4You og Bjørn Winther 
Johansen tiltrådte stillingen 1. juni. Viktigste arbeidsoppgaver på kort sikt var å etablere 
ansettelsesforholdene fra 1. juli, samt gjennomgå økonomi med oppfølging av revisor og 
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regnskapsfører. Det ble besluttet at selskapet skulle inngå en tidsbestemt fremleieavtale 
med Østfold Bedriftsenter, slik at styret fikk nødvendig tidsrom til å vurdere permanente 
kontorer og beliggenhet. Gjennom denne løsning sikret selskapet seg også nødvendig 
infrastruktur som inventar, dataløsning og resepsjonstjeneste.  
 
Høsten 2013 har styret og daglig leder hatt særlig fokus på å utvikle, kommunisere og 
forankre selskapets strategi. Føringene fra eierne var i stor grad generelle, samtidig som det 
var tydelig at det var store forventninger knyttet til etableringen. Det var derfor meget viktig 
å definere selskapets innsatsområder og tiltak. I eiermøte den 30. oktober ble strategien 
med visjonen ”Sammen for vekst i Indre Østfold” presentert med gode tilbakemeldinger fra 
eierne. Strategien bygger på Telemarkforskning sin modell der regional utvikling knyttes opp 
mot steder eller regioners attraktivitet innenfor områdene Bosetting – Besøk – Bedrifter. På 
bakgrunn av denne, samt fokus på kompetanse og kompetanseutvikling, har Indre Østfold 
Utvikling etablert følgende strategiske innsatsområder: 
 

 Næringsutvikling 

 Besøk- og oppplevelsesnæringer 

 Stedsutvikling 

 Kompetanseutvikling 

 Informasjon og merkevarbygging 

Innsatsområdene og definerte tiltak kan sammenstilles i følgende modell: 
 

 
 
 Selskapet har i 2013 lagt grunnlag for operasjonalisering av strategien fra 2014 innefor flere 
av innsatsområdene. Samtidig må det legges til grunn at resultatoppnåelsen må sees over 
flere år, og at det må foretas prioriteringer innenfor innsatsområdene. Næringsutvikling, 
kompetanseutvikling og besøk- og opplevelsesnæringer prioriteres derfor særlig i 2014. 
Videre har styre og ledelse definert et klart behov for en styrking av organisasjonen knyttet 
til kompetanse og kapasitet innenfor innsatsområdet næringsutvikling. IØU vil derfor tidlig i 
2014 igangsette en rekrutteringsprosess knyttet til dette.  Det er med virkning fra 2014 gjort 
interne nedjusteringer med 0,5 årsverk i arbeidet med å optimalisere 
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kompetansesammensetningen i organisasjon, en prosess som har vært noe krevende - men 
meget viktig.  
 
For 2013 nevnes særlig følgende aktiviteter og prosjekter: 
 

 Videreføring av prosjekt Glomma Opplevelser 

 Videreføring av prosjekt Inn på tunet 

 Nytt prosjekt Rullering av strategisk næringsplan 

 Nytt prosjekt Fossumstrøkets befestninger 

 Nytt prosjekt Forstudie regional ishall i Indre Østfold 

 Avklaringer og enighet om sekretæriatsledelse Indre Østfold Regionråd fra 2014 

 Oppstart og deltakelse i Regionråd og Rådmannsgruppen  

 Samarbeid og avklaringer med styret i Indre Østfold Reiseliv 

 Sekretæriat og operative oppgaver for Indre Østfold Reiseliv 

 Oppstart samarbeid med Høgskolen i Østfold, LUN og personalgruppen i Indre Østfold 

 Oppstart kartlegging av næringsområder og bedrifter i Indre Østfold 
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