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Arbeidsplassutvikling i Fredrikstad

---> Privat sektor år 
2000-2019: + 550

---> Offentlig sektor år 
2000-2019: - 896 

Befolkningsvekst samme 
periode: + 14 624

Kilde: Telemarksforsking



Fredrikstad Handelsstand Selskapslokaler AS



Næringsstrukturen i 

Fredrikstad
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Næringsstrukturen 

i Fredrikstad

Lokaliseringskvotienter for ulike bransjer i Fredrikstad

En jevn fordeling av næringslivet på 

mange bransjer – en mulighet!

Kilde: Telemarksforsking



Hvor vil vi?

Arbeidsplassutvikling Omdømme Transportsystem Urbanitet





Kilde: Fredriksstad Blad 

«Fram til 90-tallet var 

butikkene konkurrenter. 

I dag er det samarbeid 

som gjelder.»



Kjøpesentermodellen

Gårdeier og kommune 
- samarbeidet 

Sentrumsleder Programmering Faktabasert 
tilnærming 



Tilgjengelig by  

Fra parkering Til byliv



Parkering 

• Endret parkeringspolitikk 2016
• Gratis etter kl 14 i p-husene

• Gratis lørdag & søndag i p-hus

• Gratis 10 min parkeringsplasser i 

sentrum 

• Resultater
• Tilfredshet øker 

• Belegg i parkeringshusene økt med 

34 % 

• Letetrafikk borte

7 av 10 mener 

parkering har 

betydning for valg 

av handlested



Gratis ferge







Samlet attraktivitet 
2016-2018

    

  

    

 

   

 

 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
  
  
 

           

                    

      

    
         

           

       

     

           

       

         

        

          

      

              

Kilde: Telemarksforsking



Strategi 2015- :

1. Mobilisere kommunen gjennom 

bevisstgjøring, forbedring og tiltak

2. Mobilisere næringslivet gjennom 

nettverk og ambassadører, samt 

bevisstgjøre betydning av ambisjoner 

og vekst

3. Igangsette et 

kommunikasjonsprogram

- et mobiliseringsprogram igangsatt



Vekst i Fredrikstad-programmet bidrar 

til å erkjenne utfordringer og sette i 

gang prosesser.

Telemarksforsking peker på egenskaper 

ved stedets utviklingskultur som 

fellestrekk hos kommuner som lykkes 

med næringsutvikling Griper tak i stedlig kultur

og identitet.

Vi mobiliserer, og 

satser på de som er 

her







Fredrikstad: viktighet vs. dyktighet…

Funn fra undersøkelse blant 
90 ledere i andre Østfold-
byer, Oslo og Akershus.

Respons Analyse

Tilgang på…
Tilgang på stabil…

Tilgang på ressurser…

Nærhet til…

En næringsvennlig…

Tilgang på gode…

Tilgang til attraktive…

Nærhet til relevant…
Nærhet til OsloNærhet til tog

Nærhet til havn

Nærhet til flyplass

Nærhet til E6

En by med godt…

Lave husleiekostnader

Lave lønnskostnader

Gode…

Viktighet (spm. 3) Dyktighet (spm. 11)

Vi må jobbe med, 

samt kommunisere, 

det som er viktig



Vi trenger derfor ikke snakke om dette...

Skjærgården FFK Gamlebyen



Men vi må fortelle mer om dette...

Kompetanse Innovasjon/FoU Nettverk















«…fordi vi har ambisjoner om at 

Fredrikstad skal bli landets mest 

næringsvennlige kommune»

Ordfører Jon-Ivar Nygård



Vekst i 

Fredrikstad:

Et mobiliserings-

program

- fordi vi må 

være forberedt 

på alt.

Klipp fra Aftenposten 24. april 2019



MOMENT

- være aktive for å skape ny vekst

Fordi vi kan.



Eksempelet Korona, 
serveringsbransjen og lock
down: samarbeid lønte seg

• Samarbeid mellom 

næringslivet, kommunen og 

politi - første byen som åpnet 

til normale skjenketider

• Avgjørende for inntjening

• Ingen smittetilfeller fra 

utelivet

• Samarbeid bygges i fredstid



Vi må gjøre mer – innovasjon i måten å jobbe 

sammen på?

Fra næringsforeningen:

«Våre medlemsbedrifter har ingen arbeidsledige»

Fra ordføreren:

»Lykkelig er den ordfører som har en aktiv 

næringsforening»

Næringsplanen – partnerskap på å levere
Vertskap for næringslivet

Samfunnsutvikler

Markedsaktør



Økonomisk bærekraft

- 1 av 3 innsatsområder i 

kommuneplanens samfunnsdel

Økonomisk bærekraft handler om at 

næringslivet må ha gode rammevilkår 

for at det skal kunne utvikles nye 

næringer og at eksisterende næringer 

kan vokse. 

Svarer opp politikernes bestilling



Framdrift infrastruktur

(5-7: I 2016 40 %)

Bedre vilkårene for å drive 

virksomhet i sentrum (49,8%)

Styrke Fredrikstads omdømme

som sted å drive næring (63,25%)

Fredrikstad kommune som 

mer næringsvennlig (57,23%)

Bedre samarbeidet med 

Fredrikstad kommune (64,25%)

Styrke dialogen mellom 

næringsliv/bedrifter og 

politikere (54,86%)

54%

73%

81%

69%

73%

74%

Har vi utgjort en forskjell?



I hvilken grad mener du Fredrikstad 
Næringsforening utgjør en forskjell når 
det gjelder å sette VEKSTAMBISJONER 
på dagsorden
(7=svært godt.1=Svært dårlig.)

6 milliarder i omsetning og over 

en halv milliard i overskudd.

Over 8 % vekst i året siden 2005.

Hilsen hovedkontoret i Europris, 

Fredrikstad26,0%
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Bare gjennom samarbeid kan vi nå dit vi vil

Takk for meg Hege Bongard
Fredrikstad Næringsforening

hb@fredrikstad-nf.no


