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På vegne av Nesodden kommune, og formannskapet som 

næringspolitisk utvalg, vil jeg takke deg for utrettelig og årelang innsats 

for næringslivet på Nesodden, gjennom ledelsen av Nesodden 

Næringsråd hvor du kom inn i 2008. Dette er noe vi begge har vært 

opptatt av, og vi har fulgt hverandre parallellt fra jeg ble ordfører 3 år 

etter det.  

Du har hatt en finger med i spillet i det aller aller meste av arbeidet for 

næringsutvikling i Nesodden. Da vi utarbeidet vår første strategiske 

næringsplan for noen år tilbake, kommunens viktigste redskap for dette 

formålet, var du en særs viktig drivkraft. Du har vært spesielt opptatt av 

at det må utvikles en kultur for næring både blant politikere og i 

administrasjonen, og dagens arrangement er et tiltak som skal bidra til 

dette.  

Næringsrådet vil samle alle gode krefter for å utvikle eksisterende 

næringsliv og bidra til nytt. Jeg har som ordfører hatt stor glede og nytte 

av å samarbeide med deg, under visjonen sammen skaper vi det gode 

livet. Vi ønsker begge å gi næringslivet best mulig utviklingsmuligheter, 

og på samme måte som du har vært en god gartner i din periode, håper 

jeg du opplever at jeg har bidratt etter beste evne til at det skal vokse 

etter deg. Og hva passer da bedre enn at Hagespesialisten har tatt over 

ledervervet? 

Takk for godt samarbeide over flere år. Jeg har opplevd deg som en 

seriøs, målrettet, dedikert, fleksibel, samarbeidsvillig, ryddig og redelig 

samarbeidspart. Og ikke minst er du vennlig og hyggelig og lett å like. 

Du kan være meget godt fornøyd med det du har fått til underveis, du 

har bidratt til bedre utviklingsmuligheter, du har ivaretatt næringslivet på 

en god måte overfor politikere og administrasjon, du har skapt interesse, 

bygd kunnskap, etablert møteplasser, bygd nettverk og kanskje litt 

kultur. Nå ønsker jeg deg lykke til videre. Jeg vet at du ikke hviler på 

laurbærene. 


