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-prioriteringer og strategier i MNU

-innspill ifm utarbeiding av felles strategisk næringsplan for mosseregionen



Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å være Mosseregionens 
kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert 
og mangfoldig utvikling av regionens produserende 
og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant 
annet aktiv markedsføring og veiledning overfor 
eksisterende og nye virksomheter».

Visjon
«Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden.»



Hovedmål

Mosseregionens 

Næringsutvikling skal bidra til 

bærekraftig verdiskapning og 

sikring av-/flere  

arbeidsplasser innenfor MNUs

prioriterte satsningsområder.



Hovedmål

→ bidra til vekst og arbeidsplasser!!!



Strategier 2019

MNU skal være eierkommunenes næringsressurs 

og kontaktledd mellom kommunene og 

næringslivet.

MNU skal bygge kompetanse og kapasitet 

internt og utvikle et ledende kompetansesenter 

for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.

MNU skal aktivt markedsføre regionen som 

attraktiv for næringsetableringer.



MNUs oppdrag

Næringsressurs for de fire 

kommunene i mosseregionen

Fasilitator for 

næringsutviklingsprosjekter



Oppdrag for kommunene
(verktøy for kommunene for å bidra til næringsutvikling)

 Markedsføre regionen mtp bedriftsetableringer og bidra i 
lokaliseringsprosesser

 Utarbeide forslag til felles høringsuttalelser på vegne av kommunene

 Delta i planprosesser i kommunene (kommuneplaner mv)

 Fasilitere prosessen med strategisk næringsplan

 Fasilitere «ordførers næringsfrokost»

 Fasilitere temasamlinger/møter

 Fasilitere bedriftspresentasjoner for politikerne

 Representere kommunene i ulike fora og delta i relevante 
lokale/regionale/nasjonale fora

 Henvendelser via servicetorgene 

 Fasilitere bedrifts-bransjenettverk etter behov/ønske

 Søke om-/fasilitere/lede næringsutviklingsprosjekter

 2-4 dialogmøter årlig > diverse oppdrag



Næringsutviklingsprosjekter i 

regi av MNU

 Bedriftsetableringer

 NUP 2013-2018 – resultat 1000 arbeidsplasser (Metiers sluttrapport)

 Utvikling av flyteknisk miljø på Rygge resultat: etablering av Kongsberg 
Aviation Maintenance Services (KAMS) - motordepot og testcelle for F35 på 
Rygge – 100 arbeidsplasser +++

 Partnerskapsprosjektet «Statlige arbeidsplasser                                       
Østfold» - 5-600 arbeidsplasser → offentlige arbeidspl.

 Nytt: forsvarskoordinator mtp flere forsvarsarbeids-
plasser til Rygge/Østfold

 Gründercafé, finansieringsstart, ØFN, næringslivsprisen… 

 Viken Teknologiklynge 4.0 



Strategisk næringsplan

Regionrådet i Moss, Rygge, Råde og Våler vedtok følgende 

formulering i regional del for Mosseregionen i fylkesplanen:

«Næringsutvikling

Mosseregionen vil jobbe for å opprettholde Mosseregionens 

Næringsutvikling AS, samt samarbeide om en strategisk 

næringsplan med funksjonsfordeling i tråd med ABC-

prinsippet.»

Strategisk næringsplan (temaplan ift kommuneplanene):

 forankring, medvirkning, temaer/avgrensing, maskevidde?





Hvor kommer alle kreftene fra?

Vi kan tilby arbeidskraft, omstillingskraft og handlekraft!

Vi har bygd skaperkraft, tankekraft og innovasjonskraft

Dette genererer bærekraft og værekraft!



Prioriterte satsingsområder 2019

1. MNU skal bidra til å utvikle Norges fremste flytekniske miljø på 

Rygge.

2. MNU skal utvikle Viken Teknologiklynge 4.0 som en tverrindustriell 

klynge som gjennom kompetanseutvikling og samhandling styrker 

bedriftenes konkurransekraft.

3. MNU skal bidra til å styrke klyngebedriftene internasjonale 
markedsadgang og innovasjon.

4. MNU skal jobbe for at flere offentlige arbeidsplasser etableres i egen 

arbeidsplassregion.

5. MNU skal bidra til positiv assistanse for oppstartselskaper/gründere.

6. MNU skal bidra til styrket fokus på regionen som logistikk-knutepunkt.

7. MNU skal styrke fokuset nordover i vår arbeidsplassregion.



Strategisk næringsplan

Kommuneplanprosessen:

Nye Moss kommune –sluttvedtak forventes primo 2020

Våler kommune –kommuneplanen vedtatt 26.09.19

Råde kommune –sluttvedtak (samfunnsdelen) forventes 

ultimo Q1 2020

Samarbeidspartner Vestby kommune vedtok sin 

kommuneplan 18.03.19 og har vedtatt 

«Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby 

kommune».

Strategisk næringsplan:

Prosess, involvering/forankring, temaer/avgrensing, 

maskevidde?


