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10 år!  
 

Som tiden går. Mange av dere husker oppstartsmøtet vi avholdt i lokalene til Mjørud i 2013. Da ble 
Rakkestad Næringsråd etablert, skapt og formet av 60 bedrifter som møtte opp. 60 bedrifter som ble 
medlemmer, med ambisjoner om både daglig leder og å øke til flere medlemmer. I skrivende stund 
nærmer vi oss 150 medlemmer og vi har to ansatte. 

Vår første daglige leder Anja Guerrera dro det hele videre når hun ble ansatt i 2014. Anja var en god 
ambassadør og traff Rakkestadfolket godt. Næringsrådet var kommet for å bliѮѯѰѱ  

Rakkestad Næringsråd har blitt en betydelig aktør, både lokalt og regionalt. Skal man lykkes internt 
må vi også se og lytte eksternt, det gjør vi gjennom flere fora. 

Ida Marie Ruud Stemmedalen tok det hele videre i 2020 med nye tanker og vyer – det ser vi 
resultater av nå! Maria Hareid Kristiansen ble ansatt høsten i 22, som markedsansvarlig. Vi styrker 
oss ytterligere. 

Formålet fortsatt det samme, å fremme medlemmenes næringsinteresser, samtidig som vi skal være 
relevante og legge forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad.  

Faktum er at da som nå, at viktigheten av samspill , engasjement og framsnakking i seg selv bidrar til 
formålet. At det er så mange flotte folk i Rakkestad med en stor iver er det ingen tvil om. Jeg møter 
mange i min hverdag og styrken i det gode samspill er nøkkelen.  

Bruk gjerne litt tid på denne årsrapporten og se hvilke gode initiativ næringsrådet bidrar til med i det 
daglige. 

Vi må få takke vår hovedsponsor Marker Sparebank, Rakkestad kommune og våre medlemmer for 
årlige gode bidrag. Uten dere ville det ikke vært noe næringsråd.  

Rakkestad Næringsråd skal stadig utvikle seg og stadig være aktuell – vi ser frem til mange nye år 
sammen! 

 
Jeg vil få takke for 10 fantastiske 
år, sammen med gode kolleger, 
mye positivitet, nye vennskap og 
jeg ønsker RN lykke til videre!  

 

Odd Arvid 
Bjørnstad 
Styreleder Rakkestad 
Næringsråd 



  

3 
 

 

Rakkestad Næringsråd 2022: 
 

Administrasjon:   Ida Marie Ruud Stemmedalen, daglig leder 
 Maria Hereid Kristiansen, markedsansvarlig  

Styret: 

Styreleder:   Odd Arvid Bjørnstad – Bjørnstad Bygg AS 

Nestleder:  Kristine Degnes – WIDE Industrier  
Richard Aaserud - Marker Sparebank 
Ole Torp – Mjørud Industrier 
Marie Rognerud Fried – Idun Industrier 
Even Kaalstad – Kreativ Even H Kaalstad 
Marius Finpå – Tjerbo torvfabrikk 
Maria Hereid Kristiansen – Hereid Kristiansen  
Hartvig Velund – Velund AS 
Irene Larsen – Rakkestad Handelsstand 
Anne Kristine Syverstad – Rakkestad og Degernes Bondelag 

Valgkomite:   Karianne Hauge og Stine Bjørnstad 
Regnskapsfører:  Degernes Regnskapskontor v/Tor Nakkim 
Besøksadresse:   Storgata 13, 2. etg Gjensidige og Andebu Brannkasse  
Kontaktinfo:    post@rakkestadnaringsrad.no, www.rakkestadnaringsrad.no 

 

 

 

 

Om Næringsrådet:  

Rakkestad Næringsråd er en privat 
medlemsorganisasjon. Drift og utadrettede aktiviteter 
finansieres gjennom medlemskontingent, driftstilskudd 
fra Rakkestad Kommune, prosjektfinansiering og vår 
hovedsponsor Marker Sparebank.  

Formålet?  

Det er å «fremme medlemmenes og Rakkestads 
næringsinteresser. Vi skal være relevante og legge 
forholdene til rette for fremtidig næringsvekst i 
Rakkestad».  

 

 

Figur 1: Bedriftsbesøk på NOR-Trapp. Stian 
Emberland i passiar med seniorrådgiver i NHO,  
Jon-Vidar Knold 
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2022 i tall: 

    
1606 stk. 
solgte Rakkestadkort til en verdi av 
707 000,-. Dette er kroner som mottakeren 
kan bruke i lokale bedrifter, og som dermed 
forblir i Rakkestad og bidrar til lokal 
verdiskapning.   
 

 
6 stk. 
Styremøter i Rakkestad 
Næringsråd 
 

2 stk. 
Strategimøter i Rakkestad 
Næringsråd 

 

 

8  
Nyhetsbrev og 1 utgivelse av UTSIKT 
 

 
145 
Medlemsbedrifter. 3 takket for seg eller avviklet, 
mens vi 9 sa ja takk, vi vil være med på laget.  

 
 

 
74 
Bedriftsbesøk 
 



 

2022  
– om Muchmuseet, kjøttkaker og syltetøy 
 

Det var året da toget kom - og gikk av og til.  
Det var året vi igjen kunne invitere til store næringsfrokoster og det var året da Næringsrådet kunne 
ta steget fra en til to årsverk.  
Det var året da 104 nyetablerte bedrifter så dagens lys i Rakkestad.   

2022 var også året der vi har jobbet mye med våre strategiske muligheter og utfordringer. Vi har ikke 
noe imot å løpe fort, bare retning, mål og effekt er tydelig.  

For å jobbe målrettet og effektivt, det må vi. Telemarksforskning er tydelig i sin tale:  

Rakkestad vil få et økende fødselsunderskudd på grunn av den demografiske 
sammensetningen av befolkningen. Det er derfor viktig å skape god attraktivitet 

for befolkning og næringsliv slik at det blir netto tilflytting til kommunen. 

Gjennom flere samlinger og kurs har vi derfor jobbet for å definere hvilke satsningsområder vi skal 
prioritere for å skape god attraktivitet «for befolkning og næringsliv». Vi har jobbet med mål, strategi 
og handlingsplan med nye briller, der vi sammen har diskutert hvor vi skal stramme til skruen og 
hvilke oppgaver vi skal si at – vet du, dette skal/kan vi ikke prioritere.  

Formålet står like støtt i dag som for 9 år siden da Næringsrådet ble etablert; Vi skal fremme 
medlemmenes og Rakkestads næringsinteresser og vi skal være relevante og legge forholdene til 
rette for fremtidig næringsvekst i Rakkestad.  

Vi skal med andre ord jobbe med å øke næringsattraktiviteten. Tiltak vi skal prioritere fremover er 
nettverksarbeid, medlemskontakt, rekruttering og kompetanse. Vår kilde til disse prioriteringene er 
bedriftene selv. I 1-1 møter får vi innsikt i hvilke muligheter lokalt næringsliv ser, hvilke flaskehalser 
som finnes – og hvilken rolle vi kan ta i manøvreringen av disse. Innsikten vi får gjennom 
bedriftsmøter er vårt viktigste grunnlag for valg og prioritering av enkeltaktiviteter, prosjekter og 
samarbeid vi inngår. Disse prioriteringene gir utslag på valg av aktiviteter i 2022 og mer spisset vil det 
bli i 2023-2024.  

Et område vi ikke firer på, er å fortelle de 
gode historiene om lokalt næringsliv. Her har 
vi fortsatt mye å gå på, her skal skruen 
strammes. Med «historier» mener vi 
konkrete eksempler på enkeltmennesker, 
teknologi, om spesifikke produkter om helt 
unike oppdrag. Vi ser at jo flere arenaer vi 
kan fortelle slike Rakkestad-historiene på, jo 
flere blir overrasket, nysgjerrig og interessert 
i næringslivet vårt. Det kan være gjennom 
artikler vi får inn i rikspresse og i 
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ukemagasiner, i 1-1 samtaler med investorer eller gjennom kampanjer vi kjører i sosiale medier. Vi 
har valgt å prioritere deltakelse på en rekke regionale og nasjonale møteplasser der aktører innen 
akademia, næringsliv og forskning møtes. Her har vi fortalt om teknologi utviklet i Rakkestad, som nå 
er på vei til Uruguay. Om antall liter jordbærsylteløy, om alle Rakkestad-komponentene som finnes i 
nye Munch-museet om antall produserte kjøttkaker. Vi forteller om Flyplassen, om 
Motorsportsenteret, om Markens Grøde og om 100 nye togavganger hver eneste uke.  

Målet? Det er selvsagt å skape økt oppmerksomhet rundt lokalt næringsliv gjennom positiv 
omdømmebygging. Slik at hun som skal etablere en ny bedrift, familien som vurderer å flytte ut av 
Oslo, og studenten som jakter praksisplass – velger seg Rakkestad. 

I 2022 manøvrerte vi stadig mellom å utføre de planer vi har lagt, samtidig som vi vet at noe av vår 
styrke, det er å kunne hive oss rundt når det kommer en mulighet på bordet. Vi er privilegert og 
opplever at dette skjer stadig oftere. Et resultat av slik strategi er at vi i august signerte en 2-års 
avtale med lokalmatnettverket Guldkorn, der vi står for prosjektledelse og drift. Slettes ikke unaturlig 
at nettverket for lokalmatprodusenter ligger midt i Østfold, og midt i matfatet – i Rakkestad.  

I 2022 har vi fått mange henvendelser fra nye og eksisterende medlemsbedrifter. Noen ser en 
mulighet og ønsker sparring, andre har utfordringer de mener vi må ta tak i. Noen trenger flere 
ansatte og ønsker komme i kontakt med studenter på høgskoler og universiteter innen spesifikke fag.  
Takk for tillitten, det er en sann glede å jobbe med dere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Bedriftsbesøk Rakkestad Tre og Betong 

Figur 3 På NMBU, møter Næringslivsutvalget som kobler studenter til bedrifter 
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Næringsutvikling:  

Fra vår strategi: Vi skal være til nytte for medlemsbedriftene våre 
For å oppnå dette, har vi i 2022 gjennomført disse konkrete aktivitetene:  

- Arrangert kurs i varme arbeider, 17 deltakere 
- Arrangert 3 inspirasjonskvelder for lokalmatprodusenter. I samarbeid med Innovasjon Norge, 

med Rygge Meieri og lokale Grønn Emballasje som innledere (17. feb) 
- Arrangert møtepunkt mellom bygg og anleggsbransje og Rakkestad kommune (02.mars) 
- Samarbeidspartner litteraturfestivalen Åpen Bok 
- Frokostmøte: Hvordan håndtere sykemeldinger (03. mars)  
- Etablert nettverk: 

o For kreative medlemsbedrifter Kulturbanken (10.mars), avholdt 2 møter d.å  
o For gårdeiere 7. november 

- Arrangert søkekurs «Bedriftsintern opplæring» (Bio-midler) i samarbeid med Viken 
Fylkeskommune 

- Strømkrise-møte med Finansdepartementet, i 
samarbeid med kommunens ledelse. 

- Utdeling av Næringsrådets pris  
- Markedsført Handelsstand julen 2022 
- Deltatt på 4 styremøter i Visit Indre Østfold  
- Deltaker Indre Østfold Regionråd 
- Samarbeider med Studio City (Brennemoen) 
- Arrangert Gründerkafe på Fru Blom (22. juni)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tall fra næringslivet i  

Rakkestad 2022: 

1 113 600 stk. 

produserte pølser. 
Håndlagede. 

- Brød Ringstad 
 
 

Figur 5 Carbon Centric som står bak verdens første fullskala karbonfangstanlegg. 
 Som bygges i Rakkestad. 

Figur 6 Bedriftbesøk Kirkeng Bil 
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Stedsutvikling  

Fra vår strategi: Vi skal utvikle Rakkestad  
For å oppnå dette, har vi i 2022 gjennomført disse konkrete aktivitetene:  

- Prosjekteier Offensivt landbruk i grønne kommuner (jordhelse-prosjektet)  
- Partner i Regional Yrkesmesse 
- Prosjektleder Campus Indre Østfold, rekruttering innbyggere med innvandrerbakgrunn (i 

samarbeid med Viken Fylkeskommune)  
- Prosjektleder Flerbrukslab  
- Prosjektleder og driftsansvarlig for Guldkorn  
- Prosjektleder Vestprogram for lokalmatprodusenter (i 

samarbeid med Viken Fylkeskommune) 
- Prosjektleder Klimalåven Markens Grøde, i samarbeid med 

Viken Fylkeskommune 
- Prosjektleder «Neste stasjon er…», i samarbeid med Viken 

Fylkeskommune. 
- Partner i Interreg-prosjekt Besøksnæring 2.0 
- Deltar i strategisamlinger for VIØ, VØ, NHO region Østfold og 

Partnerskapet for Næringsutvikling og Markens Grøde  
- Utgiver av UTSIKT – Markens Grødes messeavis 
- Koordinerer og former program på 4 bedriftsmøter for Formannskapet 
- Deltatt som observatør på 4 møter i Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold 
- Initiert sentrumsvandring gjennom konseptet Gatelangs i samarbeid med VIØ 
- Utviklet dagsturkonsept Handverksruta i samarbeid med Kulturbanken 
- Rakkestad sin representant i prosjekt Biogass Søndre Viken  
- Deltaker på 4 samlinger i KS sitt nettverk Læring for Næring, sammen med kommunens 

ledelse.  
- Engasjert oss i NRKs tv-aksjon (rigget lokale kampanjer og deltok på ringe-dugnad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall fra næringslivet i  
Rakkestad 2022: 

2 450 000 
flasker med saus forlot Idun 

Industrier Rakkestad 

Figur 7 Kampanje for å trekke besøkende til 
julehandel i Rakkestad Figur 8 Foto-assistent for en dag når Lilleheier 

gård foreviges i Lev Landlig -reportasje 
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Organisasjonsutvikling 

Fra vår strategi: Vi skal utvikle Rakkestad Næringsråd 
For å oppnå dette, har vi i 2022 gjennomført disse konkrete 
aktivitetene:  

- Deltatt på kurs i Den Digitale kundereisen  
- Partner i Kompetanseforum Østfold  
- Ansatt Maria Hereid Kristiansen i 100 %, fra august.  
- Deltaker på Årskonferansen i Viken  
- Arrangerte lokalmat-marked ved Handelsstand sin 

Høstlørdag (7 produsenter) 
- Arrangert 2 store næringsfrokoster (22. 09 og 16.12)  
- Arrangert kurs i styrearbeid med Vidar Andersen  
- Faste samarbeidsmøter med næringsforeningene i sør:  

o Halden Næringsutvikling 
o Fredrikstad Næringsforening 
o Sarpsborg Næringsforening  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tall fra næringslivet i  
Rakkestad 2022: 

2 477 777 

stk. kjøttkaker, lunsjkaker, bacon-kaker 
og karbonader ble produsert av  
Brødr. Ringstad. Tidenes rekord. 

Kollegium: Foran f.v: Ingeborg Ø Laukvik fra Halden 
Næringsutvikling, Hege Bongard fra Fredrikstad Næringsforening og 
Mariann Karlsen, Sarpsborg Næringsforening. 

Sammen med kollegaer i Indre Østfold,  
på Vikens næringskonferanse. 

Fra samling til KS: Næring for Læring 
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2022 er også året da vi utvidet horisonten og hadde ekstra fokus på regionale samarbeid. Dette er 
samarbeid som vi vet vil generere aktivitet, kompetanse og kapital til lokalt næringsliv. Noe på kort 
sikt, andre i et langtidsperspektiv.  
Takk til Guldkorn, Viken Fylkeskommune, Rakkestad kommune og Marker Sparebank for tillitt og 
samarbeid. Takk til Visit Indre som sier: «- Ja, det prøver vi» når medlemsbedriftene våre sier noe 
som forløser en ide vi vil teste ut. Sist men viktigst: Takk til eiere og ansatte i lokale bedrifter som sier 
ja når vi spør om vi kan komme på besøk, som ønsker å være medlem i Næringsrådet og som deltar 
på våre arrangement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett av årets mange møtepunkter med hovedsponsor Marker Sparebank 

Figur 9 F.v: Grete Flæsen Elgetun VIØ, daglig leder Rakkestad Næringsråd Ida Marie 
Ruud Stemmedalen og Maria Hereid Kristiansen, markedsansvarlig i Rakkestad 
Næringsråd 


