
 
 

Kjære medlem av Hvaler Næringsforening 
 

Sommeren er over for i år, og høsten er i gang. Styret i HNF hadde sitt 

konstituerende styremøte før sommeren, og har avholdt første 
ordinære styremøte etter sommerferien. Det er mange oppgaver på 
bordet, både løpende og nye, og vi jobber for å løse disse til det beste 
for næringslivet på Hvaler. Vi oppfordrer også medlemmene til å ta 
kontakt med spørsmål og andre saker, slik at vi sammen kan finne 
løsninger som gagner oss alle. 
 
Her følger litt informasjon om saker det arbeides med nå. 
 
Rammeavtaler for innkjøp – Hvaler Kommune 
Det oppleves til tider stor frustrasjon blant næringsaktørene på Hvaler 
når det gjelder Hvaler Kommunes innkjøpsstrategi, med tanke på lokal 
handel. HNF har gjennom lang tid hatt dette på agendaen i 
statusmøter med ordfører, rådmann og næringssjef, da det viser seg 
at kommunen har knyttet opp stort sett det meste av innkjøp via 
innkjøpsavtaler med Fredrikstad Kommune, noe som utelukker lokale 
leveranser. Dette gjelder alt fra detaljhandel til større anleggsarbeider. 
I vårt siste statusmøte deltok Karin Nordal, anskaffelsessjef i 
Fredrikstad Kommune, og hun orienterte godt om retningslinjene for 
offentlig anskaffelser. Karsten Hauge, økonomisjef i kommunen, vil 
følge opp dette videre, slik at vi får en oversikt over hvilke muligheter 
det er for å konvertere til lokal handel på noen av områdene, og ikke 
minst tidsperspektivet for dette. Lokale aktører skal også hensyntas i 
forhandling om nye avtaler. 

 
Destinasjonsråd Hvaler 
På bakgrunn av arbeidet med reiselivsstrategien for Hvaler Kommune, 
og Mimirs forstudie, etablerte Hvaler Kommune en ny avtale med Visit 
Fredrikstad Hvaler som destinasjonsselskap, samtidig som det ble 
besluttet å opprette et destinasjonsråd for Hvaler. Destinasjonsrådet 
består av representanter fra følgende: 
 
Hvaler Kommune 
Ytre Hvaler Nasjonalpark 
Visit Fredrikstad Hvaler 
Hvaler Næringsforening 
Hvaler Kulturvernforening 
Oslofjordens Friluftsråd 
Hvaler Hytteforening 
Besøkssenter Ytre Hvaler Nasjonalpark 
 
Destinasjonsrådet har hatt sitt første møte hvor representantene ble 
presentert, hovedoppgaver for rådet ble gjennomgått, samt mandatet 
til gruppen. Rådet skal arbeide på et bredt felt, og målet er et godt 
grunnlag for «Hvaler hele året». Her skal alt fra lokalbefolkning, 
hyttefolk og besøkende, til næringsaktører, det visuelle Hvaler og mye 
mer bearbeides. 
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Hvaler Kommune har et ønske om å bli en nasjonalparkkommune, og 
herunder ligger det føringer som blant annet også berører næringslivet 
på Hvaler. Dette er HNF opptatt av, og vil spesielt følge opp dette 
området i det totale arbeidet. 
 
Destinasjonsrådet er et viktig skritt i målet om lokal forankring for 
reiselivssatsingen på Hvaler, og det blir spennende å være med å 
utforme veien videre mot «Hvaler hele året». 
 
Ambassadørprogram for næringslivet på Hvaler 
HNF har besluttet å opprette et ambassadørprogram for næringsaktører 
og ansatte på Hvaler, hvor målsetningen er å gjøre flere kjent med 
Hvaler som helhet, og selvfølgelig det lokale næringslivet. Alle skal 
være i stand til å svare publikum, være seg spørsmål om restauranter, 
håndverker, beredskap, og mye mer, og om man ikke nødvendigvis har 
alt i hodet, så skal man vite hvor man finner informasjonen. På denne 
måten vil vi være de beste ambassadører for hverandre, og fremstå 
som et serviceinnstilt Hvaler. Vi kommer nærmere tilbake om dette 
programmet, som er i startgropen nå. 

 
Sammen for ungdommen på Hvaler 
I slutten av mars ble HNF invitert til et møte med NAV og Hvaler 
Kommune, for å diskutere om vi kunne gjøre noe i sammen for å hjelpe 
avgangselever med riktige veivalg for videre utdanning. Drop out fra 
skolen, og unge voksne på stønad, er en sterkt stigene utfordring 
nasjonalt, og Hvaler er intet unntak. Arbeidet har pågått siden, og nå i 
høst vil første tiltak gjennomføres for 10. klassinger. HNF vil delta i 
skoletimer for å informere om næringslivet på Hvaler, hvorfor det er 
viktig å tenke seg godt om for videre valg, og ikke minst hvilket 
sikkerhetsnett ungdommen har dersom man av en eller annen årsak må 
avslutte valgt retning. I denne forbindelse vil ungdommen få tilbud om å 
være ute på en arbeidsplass en dag, for å orientere seg, stille spørsmål 
og få en følelse av hvordan dagen arter seg innenfor en bransje. Dette 
kalles jobbsmak, og flere næringsaktører fra en bredde av bransjer har 
allerede meldt seg positive til å ta imot ungdom, og vi håper flere vil 
melde seg, eller være positive ved spørsmål om deltagelse. Kan vi i 
fellesskap hindre utenforskap for våre unge lovende, så har vi lykkes. 

 
Brannvann for nyetableringer 
Det har blitt en liten hodepine for både næringsaktører og kommune når 
det gjelder brannvann til nyetablerte næringsbygg. Pr i dag er det ikke 
en felles policy for dette, og naturlig nok vil hver sak være forskjellig, da 
det er mye som skal hensyntas, men noen fellesnevner er det. HNF vil 
følge opp dette, slik at det fremkommer tidlig i prosessen, og avklares, 
samtidig som dialog med rette instanser etableres. 
 

Næringsarealer på Hvaler 
HNF har et ønske om å få en oversikt over mulige næringsarealer på 
Hvaler, og har tatt dette opp med kommunen. Hvaler Kommune selv 
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sitter ikke med arealer, og private områder har vi ikke oversikt over, så 
vi oppfordrer til å melde ifra dersom det dukker opp egnede arealer for 
næringsutvikling. 
 
Medlemsmøter og andre samlinger 
Det planlegges et medlemsmøte i oktober/november, samt andre 
samlinger for næringslivet på Hvaler. Det er viktig for HNF og 
informere om hva vi jobber med, og ikke minst er det viktig for dere 
aktører å bli kjent med hverandre, og øvrig næringsliv på Hvaler. Vi 
har tidligere sett aktører som finner et felles ståsted, og samarbeider 
om prosjekter, og det er en spennende utvikling vi ønsker mer av. 
Sammen blir vi bare så mye bedre. Vi informerer mer om dette når tid 
og sted er satt. 

 
Avfallshåndtering for næringslivet 
Hvaler kommune ved renovasjon ønsker å satse på håndtering av 
næringsavfall, og vi oppfordrer alle næringsaktører til å tegne avtaler 
med kommunen, dersom de kan håndtere dette effektiv, samt både 
kvalitet- og prismessig. Renovasjon jobber også nå med større planer 
for all avfallshåndtering på Hvaler, både det praktiske og visuelle, noe 
som betyr et renere og penere Hvaler, for både fastboende og 
besøkende. 
 
Torgkomite Skjærhalden 
HNF har for andre året på rad hatt en representant i Torgkomiteen for 
Skjærhalden. Som i fjor, så har ikke dette året heller gått helt 
knirkefritt. Det er et stort forbedringspotensial i å håndtere dette 
handelsområdet, og HNF vil diskutere sin rolle i denne komiteen etter 
evaluering av årets gjennomføring. 

 
Medlemmer i HNF 
Vi teller nå ca 100 medlemmer i HNF, og vi ønsker oss flere. Noen 
faller av, av naturlige årsaker, men flere kommer til, og det gleder oss.  
 

 
 

Vi ønsker dere alle 
en flott høst 
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Mail: 
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Nettside: 

www.hvalernf.no 
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Styreleder 
Tlf.: 900 22 583 

 
Anne Cedervall 

Daglig Leder 
Tlf.: 911 42 310 
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