
VERDISKAPING OG ARBEIDSPLASSER

ÅRSBERETNING 
2019



2 MNU - ÅRSBERETNING 2019

HOVEDMÅL 

MNU skal bidra til bærekraftig verdiskaping og sikring av-/flere 

arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.
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STYRETS ÅRSBERETNING

SELSKAPET
Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) ble stiftet 26. 10. 06. Selskapets forretningskontor er i Moss. 
MNU er et mosseregionbasert operativt næringsutviklingsselskap.  

Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten verken forurenser 
eller har utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og 
stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

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 
MNU skal bidra til bærekraftig verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte 
satsingsområder

STRATEGIER 
1. MNU skal være eierkommunenes næringsressurs og kontaktledd mellom kommunene og næringslivet.
2. MNU skal bygge kompetanse og kapasitet internt og utvikle et ledende kompetansesenter for  
 fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.
3. MNU skal aktivt markedsføre regionen som attraktiv for næringsetableringer.

PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER I 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.
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INNLEDNING

Etter at vi avsluttet «næringsutviklings-prosjektet 
i Østfold» 31.12.18 med gode resultater (bidro til ca 
1000 arbeidsplasser, jfr METIER-rapporten), har 
vi lagt mye ressurser i å bygge grunnlaget for den 
tverrindustrielle klyngen Viken Teknologiklynge 
4.0, herunder finansiering av denne. Klyngen er en 
viktig satsing/verktøy for MNU for «bærekraftig 
verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser». Pr 
31.12.19 var 22 små- og mellomstore (SMB) bedrifter/
utdanningsinstitusjoner formelt tatt opp i klyngen. 
Mer enn 50 SMB er knyttet til klyngen når vi regner 
med bedriftene i Viken Teknologinettverk som er 
delaktige i satsingen i vår arbeidsplassregion. 

Den tilliten som over tid er bygget mellom bedriftene 
og mellom bedriftene og akademia, er grunnlaget 
for kompetanseutvikling og tett samarbeid om 
innovasjonsprosjekter og ikke minst forutsetningen 
om å dele resultater med de andre klyngebedriftene. 
Klyngen har fokus på å møte utfordringene og 
mulighetene knyttet til den 4. industrielle revolusjon, 
som omhandler digitalisering/digital transformasjon. 

Skal små og mellomstore bedrifter drive innovasjon 
med utgangspunkt i dagens og morgendagens 
teknologi, er samhandling bedriftene imellom, 
og ikke minst mellom bedriftene og akademia/
utdanningsinstitusjonene, en helt nødvendig 
forutsetning. Derfor har det vært viktig å utvikle 
klyngen slik at bedriftene tilføres innovasjonskraft 
og riktig kompetanse. For selskapene og akademia 
er dette en vinn-vinn-situasjon. Det er det 
også for oss. Det er mye enklere å skape nye 
arbeidsplasser i eksisterende bedrifter som lykkes, 
enn å hente inn nye virksomheter, og bedriftene 
er i ferd med å bli viktige premissleverandører for 

utdanningsinstitusjonenes utdannings-/kurstilbud.

For å utvikle klyngen er vi avhengig av offentlig 
prosjektfinansiering og har derfor vært aktiv med 
søkeprosesser for å sikre en robust finansiering av 
klyngen. Dette arbeidet fortsetter inn i 2020.

Vi kan også vise til at det er oppnådd mye gjennom 
ulike satsinger og prosjekter i MNU, ikke minst fordi 
MNU som operativt næringsutviklingsselskap (AS) 
har søkt om- og mottatt flere 10-talls millioner kr i 
prosjektstøtte fra ulike aktører i virkemiddelapparatet. 
Dette sammen med et stort antall timeressurser fra 
samarbeidende bedrifter/aktører gitt muligheter og 
prosjektresultater som vi kan være stolte av.

Mosseregionen har mange utfordringer (stor netto 
utpendling, lav egendekning av arbeidsplasser mv), 
men også mange muligheter (gunstig beliggenhet, 
stor arbeidsmarkedsintegrering mv).  
Dette viser at vi har store utfordringer, og 
MNU vil svært gjerne aktivt bidra til at denne 
regionen øker sin næringsattraktivitet og til 
bærekraftig verdiskaping og sikring av-/flere 
arbeidsplasser. Vi har store ambisjoner om å være et 
virkningsfullt verktøy for eierkommunene (bidra til 
næringsutvikling/arbeidsplasser) og fortsatt levere 
gode resultater på selskapets hovedmål; bærekraftig 
verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser!

Vi kan her nevne etableringen av KAMS med 
motordepot og testcelle for forsvarets nye jagerfly, 
som vil kunne vokse seg store på Rygge. Videre 
kan nevnes at vi gjennom prosjektet «Statlige 
arbeidsplasser til Østfold» har bidratt til å etablering-/
sikring av mange hundre arbeidsplasser.
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Generalforsamling i MNU

Eiere: Rygge, Råde, Våler og Moss kommune, 
Sparebank1 Østfold Akershus, Moss Havn KF 

og Moss Industri- og Næringsforening

Samarbeidspartnere:
ØFK, Innovasjon Norge, 

Oslo MedTech, NCE 
Smart Energy Markets,  
Subsea Valley, NMBU, 

OsloMet, HiØ, Fagskolen i 
Østfold m.fl

Partnerbedrifter
ca 100

inkl. klyngemedlemmer

Daglig Leder

Styre

Arbeidsgrupper

Selskapsstyre

Administrerende direktør

ORGANISERING
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SELSKAPETS STYRE HAR I 2019 BESTÅTT AV:
 Kristian Oppegaard
 Per Kjærnes
 Christina Westerveld Haug 
 Ann-Monica S. Borhaug
 Anne Helene Mortensen
 Øystein Høsteland Sundby
 Thorstein Tønnesson

Selskapets styreleder er Mogens Kristian August Oppegaard. Ernst & Young ved Vidar Såheim var i 2019 
selskapets revisor.

Styret har i driftsåret 2019 avholdt seks ordinære styremøter. Ordinær generalforsamling 2019 ble avholdt 
30. april. Det ble i 2019 avholdt to eiermøter og en strategikonferanse med eiere, bedriftspartnere og andre 
interessenter.

Valgkomiteen for 2019 har bestått av Kjerstin Wøyen Funderud, Carl Christian Sibbern, Dag Gløer Aarum og 
Inger-Lise Skartlien, med sistnevnte som valgkomiteleder.

ADMINISTRASJON
Yngvar Trandem er selskapets administrerende direktør. Hans Bjørn Paulsrud er ansatt som prosjektsjef i 
MNU og klyngeleder i Viken Teknologiklynge 4.0 som fasiliteres av MNU. André Thysted ble fast ansatt som 
prosjektleder i MNU 1.06.19.

OM MNU
MNU er et operativt næringsutviklingsselskap med kjernekompetanse i næringslivet som bidrar bærekraftig 
verdiskaping og sikring av-/flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

Selskapets oppdrag er todelt. Den ene «søylen» er selskapets oppdrag som de fire mosseregion- 
kommunenes næringsressurs.  Den andre søylen er fasilitatorrollen for næringsutviklingsprosjekter. 

MNU har utviklet seg til et anerkjent ressurssenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter i Østfold.
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AKTIVITETER OG PROSJEKTER 

• Det er i MNU avholdt 136 møter med ulike aktører, (61 med off og 75 med bedrifter/næringsdrivende)

• MNUs nettside er fornyet og strategi for markedsføring er utarbeidet

• MNU har produsert- og delt en rekke nyheter/arrangementer/mm på nettsidene, Facebook og LinkedIn 

for å markedsføre arrangement og regionen

• MNU har i 2019 avholdt dialogmøter med eierkommunene og har møtt iformannskapene/

kommunestyrene

• Ordførernes næringsfrokoster, eiermøter, konferanser mv er avholdt i hht avtale/ønske fra 

eierkommunene

• MNU har medvirket i prosessene med rullering av kommuneplaner (verdiskaping og kompetanse)

• MNU er av regionrådet i Mosseregionen gitt oppdrag å lede prosessen med utarbeiding av strategisk 

næringsplan for Mosseregionens kommuner og har på plass prosjektgruppe og styringsgruppe 

(prosess i 2020)

• MNU har i 2019 regissert presentasjoner av 4 bedrifter og Moss formannskap (16 tidligere) med viktige 

tilbakemeldinger ift «næringsvennlig kommune»

• Vestby kommune har inngått avtale med MNU (2019-2020) om å bli «partnerkommune» 

• MNU bistår løpende ifm konkrete etablerings-/lokaliseringsprosjekter for bedrifter i vår region

• Fire gründerkafeer er avholdt 

• Evalueringsprosess for gründersatsingen er igangsatt sammen med samarbeidsaktørene

• MNU er partner i prosjekt «Finansieringsstart» (kobling av gründere og investorer) der start-ups og 

scale-ups får en unik mulighet til å pitche sin bedrift for investorer og publikum.

• MNU er ansvarlig for utdeling av næringslivsprisen, der Aker Solutions Moss ble tildelt Mosseregionens 

Næringslivspris i 2019.

• MNU er aktivt medvirkende i planleggingen-/gjennomføringen av Mosseregionkonferansen

• MNU er medarrangør for åpent møte «Spennende utvikling i Moss» der politisk- og administrativ 

ledelse og næringslivsledere orienterer om- og drøfter pågående utviklingsprosjekter

• MNU deltar i Arbeidsutvalget for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.

• MNU innehar prosjektledelsen for Østfoldprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold»  (prosjekt i regi 

av partnerskapet for næringsutvikling i Østfold)

• MNU innehar prosjektledelsen for forprosjekt «Forsvarskoordinator», der fokus blir «Hvordan utvikle 

og utnytte de mulighetene som ligger i forsvarssektorens virksomhet til fornyet verdiskapning for 

næringsliv og offentlig sektor?» (prosjekt i regi av partnerskapet for næringsutvikling i Østfold)

• Det er avholdt bransjemøte med logistikkbedrifter i Mosseregionen/Vestby mtp fornyet- og konkret 

satsing for å styrke bransjen og samarbeidet mellom aktørene (inkl Moss havn)

• MNU er initiativtaker til- og fasiliterer Viken Teknologiklynge 4.0 

MNU - AKTIVITETER, PROSJEKTER, RESULTATER  
OG EFFEKTER 
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FLYTEKNISK MILJØ PÅ RYGGE

MNUs innsats har resultert i at KAMS (Kongsberg Aviation Maintenance Services) etablerte seg på Rygge. 

MNU har bidratt gjennom hele planleggings og etablerings-/byggeprosessen, herunder bidratt konsultativt 

med tekniske forhold knyttet til bygget og testcellen. Verkstedhallen/motordepotet for blant annet 

motorene til kampflyet F35 i Europaflåten ble langt på vei ferdigstilt i 2019. Dette vil i første omgang bety 25 

nye arbeidsplasser som raskt vil stige til 50. Dette før testcellen for F135-motoren kommer på plass. KAMS 

jobber med å få flere vedlikeholdsoppgaver til Rygge, men om hele, eller deler av anlegget på Kjeller (som 

er planlagt nedlagt fra 2022) med 300 ansatte vil bli flyttet til Rygge, er uvisst. Denne milliardinvesteringen 

er en viktig start på utviklingen av et flyteknisk miljø på Rygge.

NYTT LOGISTIKKNETTVERK ER ETABLERT

MNU har sammen med sentrale bedrifter innen lager -og logistikk næringene i Mosseregionen/Vestby 

etablert et nettverk for å samhandle om å løse felles utfordringer og ikke minst utnytte mulighetene 

bedriftene får ved å spille hverandre gode. Regionen er allerede ledende innen lager og logistikk. Flere 

meget fremtidsrettede prosjekter er under oppseiling, disse vil styrke nettverksbedriftene og regionen 

ytterligere.

F135 Motordepot på Rygge Flystasjon, 6 500 m2.

Mosseregionkonferansen 2019. Geografi og grenser er i endring. Hvordan kan vi bygge en kraftfull region?

MNU - RESULTATER OG EFFEKTER
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STATLIGE ARBEIDSPLASSER

Arbeidet med å påvirke til utflytting av statlige arbeidsplasser til Østfold/sikre eksisterende, har gitt gode 

resultater. Utgangspunktet for arbeidet er Stortingets ønske om utflytting av statlige arbeidsplasser fra 

Oslo. Prosjektet har pågått over en tre-års periode og er planlagt terminert i Q2 2020. 

Resultatet når vi regner antall arbeidsplasser knyttet til beslutning om flytting/sikring, har prosjektet jobbet 

konkret med statlige enheter som utgjør om lag 700 arbeidsplasser. 

Moss har en svært gunstig beliggenhet og er i så måte en vinner i spillet/kampen om utflytting. Her er 

mulighet for motpendling fra Oslo et godt argument. I Mosseregionen utgjorde andel statlige arbeidsplasser 

9,3% i 2018 (1 998) av totalt 21 428 sysselsatte (Oslo 12,6% og Drammen 9,1%). 

Det er under utarbeiding et «verktøy/mal» for hvordan dette arbeidet kan videreføres i delregionene. Lokalt 

er det Politihøgskolen og flyplassrelatert virksomhet som av pågående delprosjekter, vil ha størst fokus/

prioritering i MNU fremover.

VEILEDNING OG ETABLERING

MNU utøver daglig gjennom møter med ulike aktører og telefonsamtaler en utstrakt veiledning- og 

etableringstjeneste. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste resultatet av dette arbeidet da flere aktører kan 

være inne i bildet (politikere/administrasjonen i kommunene, eiendomsmeglere, utviklere, tomteeiere/-

formidlere m fl) og resultatene oppnås ved felles dugnad/samarbeid. Eksempelvis var det pr 31.12.19 fire/

fem konkrete bedriftsetableringer det ble/blir jobbet parallelt med. Felles god markedsføring av vår region i 

Stor-Osloregionen er her svært viktig virkemiddel for å fange interesse.

1

Statlige virksomhet (delprosjekter) Kommune Estimert antall 
arbeidsplasser

Beslutning tatt Tidspunkt for 
etablering

Barnehuset Moss 13 Mars 2016 1. november 2016

Sivil klareringsmyndighet Moss 30 Februar 2017 2018

AIM Norway etablerer kontor og testcelle for 
F-35-motoren til de nye F-35-kampflyene

Rygge 50-150 Desember 2017 2020/2021

Politihøgskolen til Moss Moss 300 (estimat Ikke avgjort

Skattekontoret (flyttet fra Ski) Moss 34 Mars 2017 1. oktober 2018

Fylkesmannskontoret (beholdes i Moss og styrkes ytterligere 
som nytt hovedsete for region Viken)

Moss 130 Juni 2017 1.januar 2020

NAVs regionskontor (flyttes til Moss fra Akershus 
øst og Sarpsborg)

Moss 150 Juni 2017 1. Januar 2019

Halden fengsel Halden 100 Desember 2017 Ikke avgjort

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) Halden 20 Desember 2017 12. februar 2018

Helfo Fredrikstad 30 Juni 2018 2018-2019

Tollregion Øst-Norge Fredrikstad 70 (estimat) Mars 2019 -

PU til Råde Råde 60 (estimat) August 2019

Vegvesenet til Moss Moss 120 (estimat) August 2019

Totalt antall arbeidsplasser (nyetablert og sikret) 714

* Prosesser som prosjektet har jobbet aktiv med er merket i grønt

SSTTAATTLLIIGGEE  AARRBBEEIIDDSSPPLLAASSSSEERR  TTIILL  ØØSSTTFFOOLLDD  
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NÆRINGSVENNLIGE KOMMUNER

Kommunene har en viktig rolle når det gjelder å bidra til næringsutvikling. Vi tror det er et godt 

virkemiddel i arbeidet med «næringsvennlige kommuner» å koble næringsliv og kommune sammen. 

Verktøy i denne sammenheng er jevnlige «næringsfrokoster» i kommunene der politisk- og administrativ 

toppledelse møter næringslivstopper i en uformelt fora for å utveksle erfaringer, ideer og behov. Faste 

runder med bedriftspresentasjoner i-/etter formannskapsmøter er også et virkningsfullt verktøy for 

å belyse næringslivets ønsker og behov for å lykkes (vekst og arbeidsplasser). Workshops og øvrig 

medvirkningsprosess ifm oppdraget som ultimo 2019 ble gitt fra regionrådet (prosjektlederansvar gitt 

MNU); -strategisk næringsplan for Mosseregionen, vil også kunne være et viktig virkemiddel i så måte.  

Strategisk næringsplan skal være et redskap for kommunene til å gi gode rammevilkår, være med på å 

bygge omdømme og understøtte det lokale næringslivet (formål).

SATSNINGSOMRÅDER: 

1. Utvikling av kompetanse for å forsterke forbedrings- og innovasjonsevnen særlig hos klynge SMB’ene 

(små og mellomstore bedrifter).

2. Posisjonering av bedriftene mot det internasjonale markedet/Market Trend Scouting. 

3. Utvikling av nye forretningsmuligheter på tvers av sektorer og teknologier.

AKTIVITETER

Åpne møter

Det er avholdt 4 store åpne tematiske nettverksmøter med 272 deltagere fra bedrifter i regionen. Møtene 

gir viktige innspill til bedriftene, særlig SMBer, om hvordan de kan og må tilpasse seg nye muligheter 

innen produksjon og det globale markedet. Det foregår utstrakt personlig nettverksbygging på møtene. 

Deltagerne har rapportert at de har knyttet 956 nye kontakter på nettverksmøtene. 

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger gjennom Quest Back undersøkelser som foretas i etterkant av 

hvert nettverksmøte på møteinnhold og det gode «møtemiljøet».

VIKEN TEKNOLOGIKLYNGE 4.0 - AKTIVITETER,  
PROSJEKTER, RESULTATER OG EFFEKTER
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Klyngemøter

Det er avholdt 23 strategi- og arbeidsmøter i klyngen med 194 deltagere fra klyngebedriftene.

Kurs

Det er avholdt 2 kurs i praktisk Lean arbeide med Robert Kusèn, 73 deltagere,

2 kurs i praktisk prosjektledelse/-arbeid, 81 deltagere,

1 kurs i grunnleggende innovasjonsarbeid, 39 deltagere og

2 kurs i grunnleggende praktisk digitalisering, 18 deltagere.

Felles markedsføring

-Equinors leverandørdag – februar

-Modifikasjonskonferansen – mars

-Norsk Tysk Handelskammer Delegasjon fra Bayern - september

-Meer Kontakte 2019 – Maritimes Cluster Nord Deutschland Kiel – november

Klyngeprosjekter

-VIKEN Digital modenhetsanalyse – ferdig utviklet analyse – 4 bedriftsanalyser gjennomført i 2019

-VIKEN Akademiet 4.0 – ferdig utviklet 3 undervisningsmoduler a 150 timer innen digitalisering av SMBer

-Grunnleggende kurs i praktisk digitalisering – ferdig utviklet og 2 kurs gjennomført i 2019

VIKEN Connect 

Søkte Arena-status (klyngeprogram i Innovasjon Norge), men nådde ikke opp (21 søknader 4 tildelinger). 

Vår søknad var blant 10 som ble sendt til ekspertevaluering. Søker på nytt i 2020!

H-2020 (EU-program) Green Offshore Tech – søkte i 2019, scoret 14 av 15 oppnåelige (og nødvendige) 

poeng. Det vil bli søkt på nytt i 2020.

Business to business (B2B) aktiviteter

Det har vært godt og tett samarbeide mellom flere bedrifter i klyngen også i 2019, noe som har ført til 

betydelig effekt for de involverte bedriftene. B2B prosjekter styrker både klyngen som organisasjon og 

bidrar til å styrke bedriftenes innovasjonsevne. 

Pr 31.12.19 foregikk parallelt om lag 25 B2B-prosjekter mellom klyngemedlemmer eller mellom 

klyngemedlemmer og bedrifter knyttet til klyngen gjennom Viken Teknologinettverket.

Av de mest fremtredende B2B prosjektene er; samarbeid mellom 2 klyngebedrifter om produksjon av 

eksosrenseanlegg for skip. 

En klyngebedrift har utviklet et digitalt dokumentasjonssystem. Dette ble testet i en rekke klyngebedrifter 

før «go to market». Systemet har blant annet blitt innført som dokumentasjonssystem for alle Aker Solutions 

prosjekter og dermed hos deres underleverandører. 

Utvikling av ventil til rørsystemer for arktiske og andre frostutsatte områder. Ventilen ble utviklet i 

samarbeid mellom flere klyngebedrifter og ble godkjent for bruk på Equinors anlegg i 2019. Produktet har et 

betydelig markedspotensial. 
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Anslått sysselsetting effekt av B2B-aktivitetene i 2019 er omlag 100 arbeidsplasser - nye eller sikret. 

B2B-aktivitetene oppstår på grunnlag av tilliten som er bygget opp mellom bedriftene i klyngen gjennom 

samhandling over tid. 

VIKEN - RESULTATER OG EFFEKTER

VIKEN Teknologiklynge 4.0 hadde 22 kjernemedlemmer pr 31.12.19.

I 2019 har klyngen hatt en finansieringsutfordring som har gått ut over operativt arbeid, grunnet 

omfattende søknads- og rapporteringsarbeid til de finansierende institusjonene. 

Vår nye medarbeider (fra 1.6.19) har ved utgangen av året utviklet gode systemer for søke- og 

rapporteringsarbeidet. Dette vil gjøre klyngeadministrasjonen betydelig mer operativ i 2020.

Resultater og effekten av klyngearbeidet ses som regel etter noen år med systematisk samhandling 

mellom klyngemedlemmene. 

Det er godt dokumentert at medlemmer av velfungerende bedriftsklynger har gjennomsnittlig større 

innovasjon/utviklingsevne, høyere produktivitet enn ikke klyngebedrifter og høyere verdiskaping pr 

sysselsatt. Vi vil måle disse parameterne og andre sentrale fokusområder i VIKEN Teknologiklynge 4.0 

gjennom et studentprosjekt høsten 2020.

Etter telefonintervju med klyngebedriftene om hvor mange nye-/sikrede arbeidsplasser som direkte kan 

knyttes opp til klyngeaktiviteter/B2B-prosjketer, er anslaget om lag 100 arbeidsplasser.

 

Vi markedsfører regionen på alle arrangementer utenfor regionen som et godt sted å drive næring og 

som bo-attraktiv.

Kurs i regi av VIKEN Young; Hva gjør de beste teamene?
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Driftsregnskapet for MNU pr. 31. desember 2019 viser et positivt driftsresultat på kr 39.559,-  

og et årsresultat på kr 57.126,-.

MNUs driftsregnskap og budsjett 2019:

  Regnskap Budsjett Avvik

 Driftsinntekter    6 682 314  4 050 000     2 632 314

 Driftsutgifter  -6 642 755 -4 050 000   -2 592 755

 Driftsresultat         39 559                 0        39 559

 

Periodisert driftstilskudd, jfr note 2 i regnskapet, er fra 31.12.18 til 31.12.19 redusert med 1,3 mill kr  

(fra kr 4.200.000 til 2.900.000). I tillegg kommer reduksjon på kr 400.000 (fra 1.400.000 til 1.000.000) som 

var avsatt til påløpte, men ikke betalte kostnader i 2018.

Reduksjonen i tidligere avsatte driftsmidler (periodiser driftstilskudd): 

• kr 700.000 (manglende dekning for kr 450.000 i fbm EU søknad i 2019, samt manglende dekning for ny 

medarbeiders lønn i 6 mnd, jfr forhold omtalt i virksomhetsrapportene gjennom 2019

• kr 600.000 var budsjettert i 2019 som inntektsføring fra balanseposten

• kr 400.000 som var avsatt i 2018 til å dekke påløpte 2018-utgifter betalt i 2019

Viken Teknologiklynge 4.0 (eget org nr) som fasiliteres av MNU er i 2019 av MNU fakturert for kr 778.900,- 

(kr 80.000 andel til MNU fra klyngebedrifter, kr 500.000 for klyngeledelse og ytterligere kr 198.900 for 

prosjektledelse). Etter dette har MNU finansiert klyngen med kr 145.000 i regnskapsåret 2019.

Regnskapet i Viken Teknologiklynge 4.0 viser pr 31.12.19 et  driftsresultat på kr 3.422,- (kr 2.271.350 i 

driftsinntekter og kr 2 267 928 i driftsutgifter). Balansen 31.12.19 viser kr 512.000 i oppspart egenkapital..

Driftsreserven gir selskapet MNU nødvendig finansiell styrke og er en avgjørende faktor for at MNU f eks kan 

søke EU-prosjektmidler. 

Likviditeten i Mosseregionens Næringsutvikling AS er god. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte 

regnskap og balansen en fyllestgjørende informasjon og et riktig bilde av driften og stillingen ved 

årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er således avlagt basert på denne 

forutsetningen.

DRIFTSRESULTAT MNU
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TAKK TIL BEDRIFTSPARTNERE OG EIERE

Styret retter stor takk til eiere og partnerbedrifter som gjør det mulig for selskapet å jobbe målrettet videre. 

Ved siden av rene økonomiske bidrag, er løpende dialog og innspill fra partnerbedriftene svært viktig for å 

få sterkt nok fokus i det viktige arbeidet i MNU. 

Aker Solutions Moss fikk tildelt Mosseregionens næringslivspris i 2019.

Som en av 12 innovative utdanningsprogram fra alle verdens hjørner ble VIKEN 
Akademi 4.0 invitert til høstens UNSCO-UNEVOC konferanse i Bonn.
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ÅRSREGNSKAP 2019
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31.12.2019 Moss, 17.03.2020.
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. 

Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt 
ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nomi-
nelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte ved-
likehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmid-
delet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det 
høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene 
som eiendelen vil generere. 

Noter til regnskapet for 2019
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Mosseregionens Næringsutvikling AS 

Noter til regnskapet for 2019 

Note 2 - Annen kortsiktig gjeld 

Peri,odiserte driltstils.lkudd 
Påløpne feriepenger 
Sikri ngsfi na nsie r"ng 
Sum 

2019 
2 900000 

312 499 
1000 000 
4 212 499 

1018, 
4 200 000 

253 660 
Jl 400 000 
5 853 660 

Note 3 - Bankinnskudd 

Bundne skattetrekksmidler utgjør 

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 

Lønnskostnader 

Lønninger 
Arbeidsgiveravgift 
Pensjonskostnader 
Andre ytelser 
Sum 

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2,5 årsverk. 

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 

Revisjon 
Andre tjenester 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 

Note 5 - Pensjoner 

2019 

2 567 396 
444 279 
348 497 
234 338 

3 594 510 

2019 

27 500 
46 955 

2019 
148 382 

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet 
har inngått en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Driftstilskudd er ytet fra ,eiere og andre bidragsytere med interesse for næringsutvikling i regionen. 
Selskapet har mottatt driftstilskudd som også dekker fremtidige perioder. 

Reduksjonen i periodiserte driftstilskudd på 1.3 millioner kroner er inntektsført som annen driftsinntekt i 
2019.  Reduksjonen i avsetning for sikringsfinansiering på 0,.4 millioner kroner er resultatført som en 
reduksjon av annen driftskostnad i 2019.
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VISJON  

Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden
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A member firm of Ernst & Young Global Limited

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad
Postboks 257, NO-1601 Fredrikstad

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf:   +47 24 00 24 00
Fax:

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Mosseregionens Næringsutvikling AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Mosseregionens Næringsutvikling AS som består av balanse per 31.
desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
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2

Uavhengig revisors beretning - Mosseregionens Næringsutvikling AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Fredrikstad, 26. mars 2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Vidar Såheim
statsautorisert revisor
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M6 Coworking på Verket

Verket Brygge
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7Waves AS

Aktiva Revisjon AS

Altus Norway AS

Asfalt Remix AS

ATEA AS

Boa Eiendomsmegling Moss AS

Bolig & Eiendomsutvikling AS

Braathe Gruppen

DNB Bank ASA

Enata Eiendom AS

EC IT Moss AS

Euro Sko Norge AS

Eurofins Food & Feed Testing Nor. AS

EVR-Norge AS

Fabritius

Gentian AS

Handelsbanken

Hansen Protection AS

Hersleth Entreprenør AS

Hiflo AS

Inspecta AS/Kiwa Inspecta AS

Isopartner AS

Jeløy Kurbad / Unicare

Krapfoss Industrier AS

KROHNE Norway AS 

KYMAR AS (tidl Lønne Service AS)

LabelCraft AS

Marine Trading AS

Metra Næringsmegling AS

Mjørud AS

Moss avis

Moss Hotel

Moss Isolasjonsservice AS

Moss Næringspark Jeløy ANS

Moss og Våler Næringspark AS

Moss Transportforum AS

MOVAR

Multiconsult

Noble Installation AS

Nordea, Østfold/Follo syd

Nordlie Auto AS

Norild AS

Personalhuset Staffing Group AS

Personalpartner AS

Polar Seafood Norway AS

Prizztech

Regnskapssentralen AS

RPC Promens A/S

Scaberia

Scana Offshore Vestby 

SEAL ENGINEERING AS

Sempro AS

Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS 

Skolt Holding AS 

Solid Gruppen AS

Sparebank 1 Østfold Akershus

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

Statkraft Varme AS

Storybold AS

Støtvig Hotel AS

Tiny Mesh AS

ToThe Invest AS

Fundstep AS

Verket Moss AS

View Software AS

Østfold Gress AS

Østlandske Formidling AS

PARTNERKOMMUNE:

Vesby kommune

Aker Solutions 

Folla Tech

Code It

Dräger Norge 

Eureka Pumps AS

Inkubator Ås

Jackon

Høgskolen i Østfold

Ledo AS

Lekang Filter AS

MNU

Servi AS

SEW-Eurodrive AS 

Slåttland Group

Step Solutions Norge

T.H. Evensen Industriovner

Tronrud Engineering Moss

Wartsila Moss AS

Wood group 

Olimb Group AS

OsloMet
Zebra Group AS

MNU PARTNERBEDRIFTER

VIKEN TEKNOLOGIKLYNGE 4.0



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

Strandgaten 10, 1531 Moss  /  Tlf.: +47 91 77 55 56  /  www.mnu-as.no


