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INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD – REGIONRÅDSMØTE DEN 4.4.2014. 

 

Ettersendt oppdatert sak 13/2014 Status IØU søknad Regionalt Partnerskapsfond- 

 
Sak: 13/2014 Status IØU søknad Partnerskapsmidler 
Søknaden behandles i Partnerskapsfondets styringsgruppe den 28.3.2014. Fylkesrådmannens 
innstilling er at søknaden ikke innvilges på bakgrunn av prosjektets manglende betydning for 
Østfoldsamfunnet som helhet. Likelydende innstilling har også Mosseregionens Næringsutvikling fått 
på sin søknad. Med bakgrunn i reaksjoner på dette kom fondet tilbake og åpnet for 
tilleggsopplysninger. Dette er svart ut av Indre Østfold Utvikling.  
 

O P P D A T E R I N G 
 
Det er opplyst fra leder av regionrådet at regionen ikke fikk innvilget sin søknad i styringsgruppens 
behandling den 28.3.2014. Styret snudde ift Mosseregionen, men altså ikke i forhold til Indre Østfold 
og prosjektsøknaden fra kommunenes felles utviklingsselskap IØU. 
 
Administrasjonen i selskapet reagerer meget sterkt på styringsgruppens tolkning av fondets 
vedtekter knyttet til ”betydning for Østfoldsamfunnet” ift søknaden fra IØU. Det trekkes særlig frem 
at Mosseregionen, som IØU samarbeider meget godt med, lyktes å snu innstillingen i 
styringsgruppen, men altså ikke Indre Østfold. Vårt prosjekt har klare likhetstrekk med det arbeid 
Mosseregionen startet opp og fikk finansiert fra 2013. Det understrekes at Mosseregionen så 
absolutt kvalifiserer til uttelling, men det må dermed også gjelde Indre Østfold. Det stilles også 
spørsmål ved hvordan andre prosjekter vurderes ift kriteriene og fondets evne til å se 
sammenhenger. Eksempelvis søker det midler til utvikling av cruisenæring i Østfold, mens Indre 
Østfolds søknad om å utvikle vår besøk- og opplevelsesnæring, til bl.a. å ta imot denne type kunder, 
avslås. 
 
Det foreligger ikke protokoll fra møtet når dette skrives, men basert på den informasjon som allikevel 
er tilgjengelig ble det i styringsgruppens behandling, utover manglende betydning for 
Østfoldsamfunnet, også anført at dette kunne anses som finansiering av drift. Dette basert på en 
konklusjon om at det er denne type aktivitet et interkommunalt utviklingsselskap skal drive med. 
Forskjellen fra IØU til Mosseregionens Næringsutvikling AS og andre søknadsberettigede blir 
vanskelig å forstå. En slik tolkning sperrer også for utviklingsselskapets fremtidige mulighet til 
prosjektfinansiering fra partnerskapsfondet. 
 
Vedlegg: Prosjektsøknad og tilsvar før behandling i styringsgruppen. 
 
Forslag til vedtak: 
Regionrådet kan ikke akseptere Regionalt Partnerskapsfond sitt avslag på søknad om 
prosjektmidler til regional utvikling, fremmet av kommunenes utviklingsselskap Indre Østfold 

Postboks 1004 – 1803 Askim 
Sekreteriat: Indre Østfold Utvikling IKS 
Telefon: 69 87 87 17 
E-Post: ida@indreostfold.no 
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Utvikling.  Regionrådets ledelse anmoder sammen med Indre Østfold Utvikling IKS om et 
møte med leder for styringsgruppen i Regionalt Partnerskapsfond. I møtet bes det om en 
avklaring fra fondet knyttet til tolkning og anvendelse av retningslinjene ift Indre Østfold og 
øvrige søknader. 
 
 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 
Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark 
Post: Postboks 1050, 1803 Askim  
Tlf: 69 81 75 00 
post@indreostfold.no 
www.indreostfold.no 

Regionalt Partnerskapsfond 
Linda Iren Karlsen Duffy 
 
 
 
         Askim den 24.3.2014 
 
 
 
SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND – KOMMENTARER TIL INNSTILLING. 
 
Jeg viser til e-post av 21. mars der det åpnes opp for tilleggsopplysninger for de søknader 
som er innstilt med avslag begrunnet i manglende betydning for hele Østfoldsamfunnet. 
Med bakgrunn i vår søknad og de følgende tilleggsopplysninger bes styringsgruppen om å 
innvilge det omsøkte beløp. Det er Indre Østfold Utvikling sin klare oppfatning at prosjektet 
så absolutt svarer ut retningslinjene for Regionalt Partnerskapsfond, og det synes svært 
uheldig at fondet i en fondsperiode tolker kriteriene annerledes enn tidligere. Dette gir ikke 
de regionale aktørene et likt utgangspunkt, og skaper også frustrasjon ift. at noen prosjekter 
får midler til videreføring, andre ikke. Fondets legitimitet som et Regionalt utviklingsverktøy 
kan med dette svekkes, og i ytterste konsekvens ha negativ innvirkning på det 
fylkesomgripende samarbeid det legges opp til.  
 
Bakgrunn. 
 
Betydning for hele Østfoldsamfunnet ble i styringsgruppens møte den 17.1.2014 nærmere 
definert som: 
 
 Prosjekter som dekker et større geografisk område enn bare en delregion i fylket. 

 Prosjekter som har betydning for samfunns- eller næringsutviklingen i store deler av 
fylket eller utover fylkets grenser på kort og/eller lang sikt. 

 Prosjekter der støtte fra Regionalt partnerskapsfond utløser andre ressurser slik at 
prosjektets totale gjennomføringsevne øker. (f.eks. Interregmidler) 

 
Med bakgrunn i dette anfører Fylkesrådmannen i saksfremstillingen følgende kritiske 
momenter til prosjektet: 
 
 Region- og næringsutviklingsprosjektet er et stort og langsiktig prosjekt som kan få stor 

innvirkning på framtidig næringsutvikling i Indre Østfold, men som ikke kan sies å ha 

noen større betydning ut over denne delregionen. 

 Indre Østfold Utvikling IKS er eid av kommunene i Indre Østfold, og det er deres bidrag 

som skal bli brukt inn i prosjektet. Dette viser at dette arbeidet har høy prioritet i regionen. 

Det hadde imidlertid vært ønskelig at også det lokale næringslivet var involvert i 

prosjektet, og at det var knyttet til aktører utenfor delregionen. 

 Fylkesrådmannen mener dette er et godt prosjekt, men kan ikke se at denne satsningen 

har noen effekter utover delregion Indre Østfold. Fylkesrådmannen mener derfor at 
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prosjektet ikke i tilstrekkelig grad ivaretar Regionalt partnerskaps hensikt med å bidra til 

nytteeffekter og positiv utvikling for hele Østfoldsamfunnet. 

 

Prosjekt ”Region- og næringsutvikling”. 
 

I vår prosjektbeskrivelse påpekes det at ”næringsutvikling må (minst) sees i et fylkesregionalt 
perspektiv, og for Indre Østfold er også Osloregionen av stor strategisk viktighet”. Sitatet er 
hentet fra Innsatsområde A Næringsutvikling i prosjektet og knyttes opp mot etableringen av 
en samarbeidsplattform med andre kunnskapsmiljøer og selskaper innenfor 
næringsutvikling. Det nevnes i prosjektet en rekke selskaper og miljøer som er aktuelle å 
søke samarbeid med, alle utenfor Indre Østfold som region. Med bakgrunn i dette er det 
vanskelig å forstå den vurdering som er lagt til grunn. Det er naturlig at med dette som 
utgangspunkt søkes det samarbeid, kunnskapsdeling og utvikling utover regionens grenser, 
og et større verdiskapingsperspektiv enn Indre Østfold. Dette er avgjørende når gode 
næringsutviklingsprosjekter skal realiseres, og der næringslivet selv ser lite til kommune- og 
regionsgrenser. I denne fase av prosjektet er det ikke nevnt deltakende bedrifter.  Dette har 
sammenheng med den kartleggingsfase som skal gjennomføres – og der en konkretisering av 
dette er et åpenbart mål i neste fase.  Ref. prosjektet og utviklingen av nettverk/klynger 
innenfor bransjer/områder som krever ytterligere kunnskap – og der det presiseres at 
utviklingen av nettverk/klynger også innebærer samarbeid ”i og utenfor fylket”. 
 
Når det gjelder Innsatsområde B Reiselivsutvikling er prosjektbeskrivelsen ikke like tydelig i å 
påpeke region- og fylkesovergripende samarbeid/effekter.  Som for Innsatsområder A er det 
naturlig også innenfor denne bransjesatsingen (men med betydning også for stedsutvikling 
og kvalitet for egne innbyggere) å legge til grunn samarbeid med kunnskapsmiljøer og 
aktører utenfor regionen. Samtidig er dette perspektivet implisitt ivaretatt gjennom 
deltakelse i Østfold Reiseliv og den plattform som her er etablert på fylkesnivå. Videre er den 
strategiprosess som skal gjennomføres svært viktig for den samlede reiselivssatsingen i 
Østfold. Gjennom å spisse de regionale aktørene/satsingene med bakgrunn i regionenes 
konkurransefortrinn vil næringen i sum fremstå som mer attraktiv, og Østfold et mer 
attraktivt besøksmål. Dette krever naturlig nok samarbeid og samhandling (pakketering, 
markedstilgang m.m.) med reiselivsaktørene utenfor Indre Østfold – og vil også styrke deres 
hovedsatsinger (ref. cruise).  En slik spissing legges det bl.a. opp til gjennom prosjektets 
målsetting om å gjennomføre et forprosjekt knyttet til etableringen av et 
kompetansesenter/næringshage for naturbaserte opplevelser i tilknytning til Ørje Bruk. I 
denne sammenheng refereres det også til Regionalparken, med eiere, samarbeidspartnere 
og nedslagsfelt utenfor Indre Østfold. Lykkes en med etableringen på Ørje vil dette bli et 
kompetansemiljø også for aktører utenfor Indre Østfold. 
 
Kompetanseutvikling er prosjektets tredje innsatsområde og må sees i sammenheng med de 
utfordringer fylket som helhet har i forhold til utdanningsnivå, innovasjon og FoU. Ved siden 
av å utvikle et utdanningstilbud som styrker kommunenes tjenestetilbud, beskrives det i 
prosjektet spesifikt næringslivstilbud innenfor eks. ingeniørfag, innovasjon og 
prosjektledelse. Dette er viktige kompetanseområder for utvikling av næringslivet og 
representerer ikke minst en viktig plattform når bedrifter skal samarbeide og konkurrere 
med øvrig næringsliv, både innenfor og utenfor regionen. Kompetanseheving i næringslivet 
åpner også opp for nye samarbeidspartnere og samhandling gjennom nettverk og klynger 
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(ref. Innsatsområde A).  Et videre- og etterutdanningstilbud på regionnivå kan i dagens 
globale kunnskapssamfunn aldri bli ”lokalt”. I sitt innhold og form er regionen av mindre 
betydning, kun en fasilitator for tilbudet til målgruppene.  
 
Jeg håper med dette å ha belyst prosjektets betydning utover Indre Østfold som region. Det 
skal samtidig erkjennes at på noen områder kunne prosjektbeskrivelsen vært tydeligere på 
dette. Det hadde da vært ønskelig at fondet ba om ytterligere informasjon, eller tok rollen 
som veileder for å løfte de gode prosjekter igjennom behandlingen. Og da særlig dersom 
fondet endrer innretning i fondsperioden.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 
 
Bjørn Winther Johansen (sign) 
Adm.direktør 
E-post: bjorn@indreostfold.no 
Tlf: 97 98 14 39 

mailto:bjorn@indreostfold.no
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Prosjekt ”Region- og næringsutvikling” – Fase 1: 2014 

Prosjektets bakgrunn. 
 

Indre Østfoldkommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad, Rømskog, Marker, 
Aremark, Skiptvet og Hobøl stiftet i januar 2013 selskapet Indre Østfold Utvikling IKS (IØU). 
Selskapets formål er: 

Etableringen av selskapet representerer indrekommunenes felles satsing på region- og 
næringsutvikling i et strategisk og langsiktig perspektiv.  Selskapet har gjennom 2013 hatt 
fokus på organisasjonsutvikling og strategi. Adm.direktør ble ansatt 1. juni 2013 og 
selskapets strategi ble gjennom sommer og høst utviklet av styre og administrasjon for 
presentasjon og forankring i eiermøte den 30. oktober 2013. (Et utdrag av selskapets strategi 
følger som vedlegg til prosjektplan). Visjonen ”Sammen for vekst i Indre Østfold” 
representerer overbyggingen for selskapets 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”. 
 
Indre Østfold Utvikling har etablert følgende strategiske innsatsområder: 
 

 Næringsutvikling 

 Reiselivsutvikling – Besøk- og opplevelsesnæringer 

 Stedsutvikling 

 Kompetanseutvikling 

 Informasjon og merkevarebygging 

Innsatsområdene har sin faglige forankring i anerkjente modeller for regional utvikling, og 
der særlig Telemarksforsknings attraktivitetspyramide har sterk relevans for Indre Østfold 
som region. Modellen tar utgangspunkt i regioners utvikling langs dimensjonene eller 
områdene Bosetting – Besøk – Bedrifter og der utviklingen innenfor de enkelte områder 
påvirker hverandre. Det er med andre ord nødvendig å planlegge for en helhetlig utvikling 
dersom en region skal ha en positiv utvikling knyttet til verdiskaping og bærekraft. Modellen 
definerer langt på vei selskapets innsatsområder og de tiltak som gjennomføres innenfor 
innsatsområdene. Med bakgrunn i forskningsarbeidet og rapporten ”Et Kunnskapsbasert 
Norge”, og ”Et kunnskapsbasert Østfold” (T.Reve/BI) har selskapet også kompetanseutvikling 
som strategisk satsingsområde. 
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Selskapets strategi er ambisiøs og krever et langsiktig perspektiv. Det ligger i selskapets 
forretningsidé og forretningsmodell å prosjektrette aktivitetene innenfor innsatsområdene, 
og der det er helt avgjørende å etablere ekstern prosjektfinansiering utover selskapets 
basisfinansiering på kr. 2,5 mill pr. år fra eierne. Regionalt Partnerskapsfond er i denne 
sammenheng en viktig samarbeidspartner og finansieringskilde. 
 
Selskapet har i dag 3,5 årsverk og utvider dette våren 2014 til 4,5 årsverk gjennom ansettelse 
av prosjektleder for næringsutvikling. Utover daglig leder vil selskapet med dette besitte 2 
årsverk med prosjektlederkompetanse, samt 1,5 årsverk med prosjektmedarbeider og 
supportkompetanse.  
 
Denne prosjektplan representerer Fase 1 i et minimum 3-års perspektiv for å legge 
grunnlaget for å styrke Indre Østfold som region, og der selskapet har etablert følgende 
hovedmålsetting: 
 
”Indre Østfold Utvikling skal oppnå en økt attraksjonskraft for Indre Østfold som 
næringsregion, besøksregion og bo/oppvekst region. Dette skal med basis i 2012- tall måles 
og rapporteres gjennom kartlegging fra forskningsinstitusjoner med tidligere erfaring og 
datamateriale fra Indre Østfold”. *) 
 
*) Med forskningsinstitusjoner menes i denne sammenheng materiale og målinger fra   
Østfold Analyse, NHO/NæringsNM og Telemarksforskning.  

Prosjektets formål og resultatmål. 
 

Prosjektets overordnede formål er å styrke Indre Østfolds attraktivitet som næringsregion, 
besøksregion og bo/oppvekstregion.  
 
I denne fase (2014) er det overordnede formål i det vesentlige å legge et best mulig grunnlag 
for operasjonalisering av definerte tiltak (hovedaktiviteter) fra 2015. I hovedsak kan 
prosjektets faser fremstilles i følgende tabell, men der det også i 2014 vil gjennomføres 
operative tiltak og aktiviteter (ref. hovedaktiviteter): 
 

Fase 1: 2014 Fase 2: 2015 Fase 3: 2016 
Kunnskapsunderlag og delvis 
operasjonalisering. Prioriterte 
innsatsområder: 
 
- Næringsutvikling 
- Besøk- og opplevelsesnæringer 
- Kompetanseutvikling 

 
 

Operasjonalisering. Utvidelse av 
innsatsområder med utvikling av 
kunnskapsunderlag innenfor: 
 
- Stedsutvikling 
- Informasjon og merkevarebygging  

 

Driftsfase, analyse og 
justeringer. 

 
Prosjektets overordnede resultatmål er: 
 
- Vekst i eksisterende bedrifter og samlet verdiskapning. 

- Vekst i antall nyetableringer. 
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- Vekst i antall bedrifter og etableringer innenfor besøk og opplevelsesnæringene, samt 

vekst i antall besøkende til regionen. 

- Befolkningsvekst utover SSB prognose. 

Prosjektets resultatmål for denne fase: 
 
Se pkt. hovedaktiviteter. 

Ivaretakelse av horisontale kriterier – Fylkesplanens prioriteringer og Regionale 
Planer. 
 

Indre Østfold etablerte i 2009 Strategisk Næringsplan for 2010 – 2013. Regionalt 
Partnerskapsfond har i 2013 støttet Regionrådet med Kr. 250.000 til rullering av 
næringsplanen. I statusrapport til Partnerskapsfondet har IØU som prosjektleder informert 
om at arbeidet sees i sammenheng med etableringen av Indre Østfold Utvikling og den 
strategi som er utviklet for selskapet. Næringsplanen justeres nå opp imot den strategi som 
er lagt for IØU som kommunenes operative verktøy for regional utviklingsarbeid, mens det 
gjøres en rullering ift de regionale næringsområder. I utviklingen av strategi for Indre Østfold 
Utvikling er næringsplanen sentral og der er i dag en sterk sammenheng mellom disse 
plandokument. De horisontale kriterier ift fylkesplan og regionale planer er således ivaretatt. 
(Utdrag fra Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 følger som vedlegg til 
prosjektplanen).  

Hovedaktiviteter. 
 

Hovedaktivitetene må sees i sammenheng med strategidokument for IØU (innsatsområder 
og tiltak) og Strategisk Næringsplan for Indre Østfold ift ståstedsanalyse og SWOT. I Fase 
1/2014 er innsatsområdene Næringsutvikling, Besøk- og opplevelsesnæringer samt 
Kompetanseutvikling prioritert. 
 

A -  Innsatsområde Næringsutvikling. 
 
Prosjektleder: Bjørn Winther Johansen (siv.øk) inntil ny prosjektleder er ansatt medio 2014. 
 
HA 1 -  01.03. – 30.09. 2014: 
 
”Kartlegge, evaluere og etablere samarbeidsplattform med andre selskaper og 
kunnskapsmiljøer innenfor området næringsutvikling – regionovergripende samarbeid”. 
 

Næringsutvikling må (minst) sees i et fylkesregionalt perspektiv, og for Indre Østfold er også 
Osloregionen av stor strategisk viktighet. Det må utvikles gode samarbeidsrelasjoner- og 
modeller med andre selskaper og kunnskapsmiljøer. Eks. Mosseregionen Næringsutvikling, 
Fredrikstad Utvikling, NCE Smart Energy Markets, Oslo Business Region, Høgskolen i Østfold 
og NMBU. Best practice og deling av kunnskap er sentralt i dette arbeid og utviklingen av en 
samarbeidsplattform som i sum legger et bedre grunnlag for næringsutvikling. 
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HA 2 -  01.03. – 31.12. 2014: 
 
”Kartlegging av bedrifter og bransjer. Etablere grunnlag for valg og etablering/drift av 
bedriftsnettverk/klynger fra 2015 innenfor utvalgte teknologiområder, bransjer eller 
verdikjeder. Herunder kartlegging av relevante nettverk-/klyngeaktiviteter ift bedrift-
/bransjebehov, og organisering av drift nettverk/klynger”. 
 
Arbeidet har så vidt startet opp gjennom bedriftsbesøk og samtaler med sentrale ledere 
innenfor industri og bank. Dette ivaretas av daglig leder. Gjennom tilsetting av egen 
prosjektleder for dette innsatsområdet vil arbeidet oppskaleres betydelig og vil fra medio 
2014 være hovedprioritering for denne stilling. Sentrale avklaringer er innenfor hvilke 
teknologiområder, bransjer eller verdikjeder det er grunnlag for å etablere egne 
nettverk/klynger, og/eller samarbeide med eksterne miljøer i og utenfor fylket (ref. HA 1). 
Mulige nettverk/klynger pr. i dag er; landbruk (hvitt kjøtt)/næringsmidler, 
skogbruk/treforedling, motor/mekanisk og energi/miljø/bygg. Oppstart av enkelte 
nettverk/klyngeaktiviteter forventes skje mot slutten av 2014. 
 

B -  Innsatsområde Reiselivsutvikling,  Besøk og opplevelsesnæringer: 
 
Prosjektleder: Kjersti Berg Sandvik (B.Sc Reiseliv)/alt. Innleid HA 2 
 
HA 1 -  01.03. – 31.12. 2014: 
 
”Gjennomføre strategiutvikling og etablering/drift av bedriftsnettverk/temabaserte klynger. 
Herunder utvikling og igangsetting av relevante nettverk/klyngeaktiviteter og organisering 
av disse”. 
 
Innsatsområdet er en særlig satsing på en bransje der kunnskaps- og nettverksgrunnlaget er 
langt mer utviklet enn for innsatsområdet Næringsutvikling. Dette er også en bransje der 
Telemarksforskning har påpekt er underetablert. Det vil derfor være realistisk at det i 2014 
er igangsatt nettverk/klynge aktiviteter. Arbeidet har startet opp gjennom en prosess som 
siden høsten 2013 er etablert mellom Reiseliv Indre Østfold og Indre Østfold Utvikling, og 
der det kan gå mot en avvikling av foreningen fra våren 2014. Dette innebærer at IØU vil ta 
ansvar for en videreføring av det grunnlag som er etablert gjennom foreningens aktiviteter. 
Samtidig er det viktig for IØU å se det videre arbeid som en del av selskapets strategi, og 
denne hovedaktivitet må sees i sammenheng med dette. Som del av dette er det 
gjennomført studietur til Telemark for kartlegging av hvordan besøk og 
opplevelsesnæringene i denne regionen samarbeider, bl.a. gjennom temabaserte nettverk. 
Som del av denne hovedaktivitet er det aktuelt å fremme ny søknad til Partnerskapsfondet 
høsten 2014 knyttet til et kompetanseprogram for besøk- og opplevelsesnæringene som del 
av strategi for bransjen(e). 
 
HA 2 -  01.06. – 31.12. 2014: 
 
”Utvikle og gjennomføre forprosjekt for etablering av et kompetansesenter/næringshage for 
besøk og opplevelsesnæringer i tilknytning til Ørje Bruk i løpet av 2015”. 
 
Gjennom den kunnskap det refereres til ovenfor er det mye som tyder på at et viktig tiltak 
innenfor strategiutviklingen for bransjen er tilrettelegging for etableringer, samt vekst hos 
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eksisterende aktører, gjennom et kompetansesenter/næringshage. Med naturbaserte 
opplevelser og Regionalpark Haldenkanalen som en åpenbar strategisk styrke er det ønskelig 
å legge dette til Ørje Bruk og de planer som i dag er utviklet for området. Skal dette lykkes er 
det i første omgang nødvendig å gjennomføre et forprosjekt for avklaringer knyttet til 
samarbeidspartnere, finansiering og drift. Tiltaket må også sees i sammenheng med 
grensekommunenes mulighet for næringsutvikling, og innenfor hvilke bransjer det ligger 
best til rette for dette. I et utvidet perspektiv handler dette også om stedsutvikling for Ørje. 
Det er gjennomført innledende samtaler om dette med Marker kommune, Østfold 
Fylkeskommune og Navet Næringshage i Rakkestad. 
 

C - Innsatsområde Kompetanseutvikling:  
 
Prosjektleder: Bjørn Winther Johansen (siv.øk)/alt. Innleid. 

 
HA 1 -  01.06. – 31.12. 2014: 
 
”Utvikle et langsiktig videre- og etterutdanningstilbud for næringsliv og kommuner i regionen 
– arbeidstittel ”Campus Indre”. 
 
Indre Østfold har et utdanningsnivå som ligger under snittet for Østfold som helhet. 
Gjennom årene er det gjennomført flere tiltak fra regionen for å bidra til en heving av 
regionens kompetanse. Det er nå inngått et formelt samarbeid med Høgskolen i Østfold sitt 
senter for kompetanseutvikling, SKUT, og der det er etablert studiested i Mysen siden 
høsten 2013. Her har også HIØ vært aktiv ved at skolen selv har tatt et valg ift regional 
tilstedeværelse i Fredrikstad, Halden samt Askim og Moss (strategisk forskjell ift. tidligere 
tiltak i regionen). Avtalen er pr. i dag inngått med Eidsberg kommune, men er under 
bearbeidelse for inngåelse med Indre Østfold Utvikling på vegne av kommunene. Det gis i 
dag et 30 stp studietilbud i Akuttgeriatri, men fra høsten 2014 utvides dette tilbudet til å 
omfatte til sammen 3-4 studietilbud/kurs. Dette har kommet opp som resultat av et meget 
målrettet og godt arbeid fra Personalgruppen i Indre Østfoldkommunene, og denne har 
naturlig nok hatt fokus på kommunenes behov for kompetanseheving – og da særlig 
innenfor områder som helse og skole. Det ligger en ytterligere og viktig utvidelse av dette 
arbeidet i regi av IØU gjennom samarbeid med næringslivet, og kartlegging av deres behov. 
Det være seg innen ingeniørfag og/eller økonomiske/administrative fagområder. I de møter 
som så langt er gjennomført er det kommunisert et behov, men tilbudet må organiseres 
sammen med Høgskolen ift. tilstrekkelig deltakelse (krav til 20 deltakere fra HIØ) og dels 
skreddersøm av kurs innenfor enkelte områder. Parallelt med dette er det etablert 
samarbeid med LUN – Lokalt utdanningsnettverk i Askim. LUN tilbyr en rekke studier fra 
enkeltstående kurs til høgskolestudier/utdanningsløp. Til forskjell fra SKUT er LUN sitt tilbud 
i det vesentligste nettbasert og stiller ikke krav til antall deltakere – en klasse kan bestå av 
elever fra hele landet. En viktig oppgave i forhold til SKUT og LUN er å utvikle hvordan disse 
to leverandører kan komplettere hverandre og i sum dekke inn ulike behov og 
finansieringsmodeller. Målsetting er å legge grunnlag for at det fra skolestart vår 2015/høst 
2015 også er etablert tilbud og deltakelse fra næringsliv på studietilbud innenfor 
eksempelvis ingeniørfag, innovasjon og prosjektledelse. 

Organisering. 
 

Prosjekteier:   Indre Østfold Utvikling IKS. 
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Prosjektleder:   Overordnet adm.dir/daglig leder. 
 
Styringsgruppe:  Styret i Indre Østfold Utvikling IKS. 
 
Prosjektgruppe:  Personale Indre Østfold Utvikling samt innleid kompetanse. 
 
Ressursgruppe:  Det etableres en ressursgruppe med repr. fra: 
    - Regionrådets arbeidsutvalg 
    - Næringsliv 
    - Høgskole 
 
Revisor:   PWC (Askim). 

KOSTNADSBUDSJETT OG FINANSIERING. 
 

 

KOSTNADER BELØP

Innsatsoamråde Næringsutvikling.

HA 1:  01.03. - 30.09. 2014

Prosjektledelse (operativt) 104 400      

Reiseutgifter 15 000        

Delsum 119 400      

HA 2:  01.03. - 31.12. 2014

Prosjektledelse (operativt) 639 450      

Drift møter/arrangement/kommunikasjon 75 000        

Reiseutgifter 50 000        

Delsum 764 450      

Innsatsområde Besøk og opplevelsesnæringer

HA 1:  01.03. - 31.12. 2014

Prosjektledelse (operativt) 391 500      

Konsulenttjeneste strategiprosess 150 000      

Drift møter/arrangement/kommunikasjon 150 000      

Reiseutgifter 40 000        

Delsum 731 500      

HA 2:  01.06. - 31.12. 2014

Prosjektledelse 78 300        

Konsulenttjeneste utvikling av forprosjekt 150 000      

Delsum 228 300      

Innsatsområde Kompetanseutvikling:

HA 1: 01.06. - 31.12. 2014

Prosjektledelse (operativt) 78 300        

Drift møter/arrangement/kommunikasjon 50 000        

Reiseutgifter 10 000        

Delsum 138 300      

SUM KOSTNADER 1 981 950   

FINANSIERING

Indre Østfold Utvikling 990 975      

Regionalt Partnerskapsfond 990 975      

SUM FINANSIERING 1 981 950   
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 VEDLEGG TIL PROSJEKTPLAN 
 

- Utdrag Strategidokument Indre Østfold Utvikling IKS 
- Utdrag Strategisk Næringsplan Indre Østfold 2010 - 2013 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


