
 

Oppsummering av møtet mellom                                         

næringslivet og Re/Tønsberg kommune 18. juni 2018 

 

Tilstede:  

- Heidi Cathrine Aas Larsen, leder Tenden 
- Kristoffer Foss, leder Kjell Foss 
- Pål Egeland, leder Folksom 
- Heidi Skjeggerød, leder Re- og Tønsberg næringsforening 
- Fredrik Aas, Drømmehytta(vara) 
- Petter Berg, ordfører Tønsberg kommune 

- Thorvald Hillestad, ordfører Re kommune 

- Trond Wifstad, rådmann Re kommune 

- Geir Viksand, rådmann Tønsberg kommune 

- Øystein Hjørnevik, næringssjef Re og Tønsberg kommune 

Ikke tilstede: 

- Heine Wang, leder Nokas 

- Elisabeth S. Bakke, partner Bakke, Sørvik og Partners(vara) 

- Bent Moldvær, varaordfører Tønsberg kommune(vara) 

- Frode Hestnes, varaordfører Re kommune(vara) 

- Jan Eide, kommunaldirektør Tønsberg kommune(vara) 

 

Da dette var det første møtet for denne møteplassen mellom næringslivet og Nye Tønsberg 

kommune(heretter Tønsberg kommune), var det sentralt at vi ble enige om noen retninger 

videre. I dette møtet var også vararepresentantene invitert sammen med det faste utvalget.  

Vi ble enige om følgende: 

- Undertegnede er fast møteleder og fasiliteter møtene 

- Det skal avvikles 4 møter à 3 timer i året, utvalget vurderer om det er behov for et 

større møte i løpet av året. 

- Et kort møtereferat skal foreligge og gjøres tilgjengelig via kommunenes og Tønsberg 

næringsforenings hjemmesider 

- Dette er en møteplass for diskusjon og høring, ikke vedtak 

- Det er ikke enkeltsakene, men de generelle utfordringene jmf verdiskapningen i 

kommunen som skal prege agendaen og dialogen 

- Agendaen skal tilstrebes å være så konkret som mulig 

- Utvalget ønsker å invitere inn prosjektleder og kommende rådmann, Egil Johansen, 

som fast medlem i gruppa 

 

 



Vi hadde en runde i utvalget hvor hver og en sa litt om forventninger og ambisjoner for 

deltagelsen på møteplassen. Her er noe av det som kom fram: 

Petter Berg: 

- Fortsette å bygge på heiakulturen i Tønsbergregionen/finne gode løsninger på 

komplekse problemstillinger 

Thorvald Hillestad: 

- Dette bør bli en møteplass hvor næringslivet kan henvende seg/bør ytterligere hjelpe 

til med å finne gode felles løsninger/særdeles viktig å få økt næringslivsfokus 

Trond Wifstad: 

- Re har vist at relasjonen mellom næringslivet og kommunen kan være svært god og 

resultatorientert/tenker vi for snevert, bør vi involvere f.eks. Færder og Horten her? 

Geir Viksand: 

- Viktig at vi ser og forstår forskjellen på det som er jus og det som er muligheter i 

diskusjonene/basert på tidligere erfaring er dette fora passe stort/stor tro på vi skal 

finne gode løsninger gjennom tettere dialog 

Pål Egeland: 

- Ha fokus på de store sakene/samarbeid på tvers av utviklere mot noe som er større 

en den enkelte bedrift 

Fredrik Aas: 

- Lete etter mulighetene til å si ja, ikke nei/dette bør bli et «rom» for næringslivet hvor 

verdiskapningen er en rød tråd/er det behov for å spisse seg inn mot visse segmenter 

i næringslivet 

Heidi Cathrine Aas Larsen: 

- Regionen må bli seg bevisst konkurransefortrinnene, på mange områder bør vi kunne 

konkurrere med bl.a. Oslo/ikke undervurdere kraften av god kommunikasjon og 

omdømmebygging 

Heidi Skjeggerød: 

- Ta tak i de utfordringene som har kommet fram i tillitsmålingen og jobb systematisk 

for å forbedre relasjonene her.  

Kristoffer Foss: 

- God dialog mellom partene blir viktig/skape en ja-kommune 

 

 



 

Heine Wang(tilsendt skriftlig før møtet): 

- Løpende dialog med næringslivet er viktig, informasjon om hva som er bra, følge opp 

lokale bedrifter som utmerker seg i lokalt. Få kommunen til å fremstå som 

næringsvennlig, dyrk suksessene. Viktig å ta tak i utfordringene aldri bare nei, men 

hvordan kan vi få til dette. Ta initiativ til møte med administrasjon og de som driver 

næringsutvikling. Sett arbeidsplasser og verdiskapning på agendaen. Pass på å ikke 

detaljregulere, fleksibilitet blir viktigere og viktigere. 

 

Øystein Hjørnevik: 

- Fokus på de betydelige sakene som underbygger målsettingen i strategisk 

næringsplan/er det noe vi bør og må gi ekstra oppmerksomhet/utvikle en kommune 

som er en ja-kommune og ser mulighetene på tvers av forvaltning og næringsliv, men 

også skape et klima hvor nei aksepteres 

 

Avslutningsvis var vi innom 3 temaer som vi også tar med oss til neste møte som er planlagt 

i september. 

 

1. Attraktivitetsanalysen og tillitsmålingen som ble utført for Tønsberg kommune(ikke 

Re) i april og hva vi skal ha fokus på videre i denne gruppen. Sentralt står forståelse 

for næringslivets utfordringer blant kommunens ansatte og et bedre samarbeid 

mellom næringsaktørene. 

 

2. Revidert RPBA som nå sendes ut på høring, hvilke muligheter og begrensninger gir 

denne jmf målsettingen i bl.a. strategisk næringsplan. Fortettingsstrategien og 

vektingen bolig/arbeidsplasser i sentrum. Konsekvensene av begrensningene som 

legges ved E18 + hva regionssatsingen ved Torp og Bakkenteigen vil bety for oss?  

 

 

3. Kort info om planer og aktiviteter rundt alt det som nå skjer innenfor matproduksjon i 

regionen vår. I tillegg også litt om aktiviteter som skjer i regi av Pulserende Kystperle 

rundt omdømme- og markedsføringskampanjer for regionen. Bl.a. mot definerte 

målgrupper i Oslo som vi på sikt ønsker å få hjem igjen. 

 

Øystein Hjørnevik, 2018-06-19 

 

 

 



 

 

  

 

 


