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Det er kunnskap som 

driver næringsutvikling

«Kunnskapsbasert vekst»

Kompetanse utvikles best innen 

klynger med tett internt samspill og 

globale fangarmer





Det er bærekraft som 

driver næringsutvikling

«Bærekraftig vekst»

Det grønne skiftet



Næringslivet

i Europa står

midt i en

perfekt

storm

Europa står midt i en alvorlig krig i Ukraina med helt
nye former for risiko

Europa star midt i en alvorlig energikrise med til dels
ekstreme energipriser ti

Europa står midt i en alvorlig inflasjon med ekstrem
kostnadsvekst og økende renter

Europa står midt i en alvorlig miljøkrise med ekstreme
krav til omstilling

Europa står midt i en alvorlig migrasjonsbølge med 
store politiske konsekvenser

Europa står midt i en alvorlig geopolitisk situasjon med 
et autoritært Kina og et desperat Russland



Hvordan svarer 
næringslivet når det 
stormer som nå?

Næringslivet konsoliderer og 

skjærer ned

Næringslivet reduserer sine 

investeringer 

Næringslivet slutter med 

nyskaping

Næringsutvikling blir meget vanskelig 

de nærmeste årene



Næringsministeren har en nesten uoverkommelig oppgave

«Fastprisavtaler..»



1.Havvind

2.Batterier

3.Hydrogen

4.CO2-håndtering

5.Prosessindustri

6.Maritim industri

7.Skog og bioøkonomi



Hele Vestlandet satser på havvind





Kjennetegn 

ved det nye 

næringslivet

Næringsutvikling er stiavhengig: Omstilling hvor vi 
allerede er sterke

Næringsutvikling er kompetansebasert: Omstilling 
hvor vi har klyngefortrinn

Næringsutvikling er markedsdrevet: Omstilling hvor 
det er høy markedsvekst

Næringsutvikling er disruptiv: Omstilling hvor gamle 
forretningsmodeller taper

Næringsutvikling er entreprenøriell: Omstilling hvor 
entreprenører ser kommersielle muligheter

Næringsutvikling er bærekraftig: Omstilling som er 
klimarobust



«Innovation with a Global Impact»



Tre industrielle omstillingskrefter

Cluster Capacity

C-Cap

Innovation

Capacity

I-Cap

Entrepreneurship

Capacity

E-Cap

http://reap.mit.edu/


Hvor står Norge i industriell omstilling 

Cluster Capacity

VERY HIGH

Innovation

Capacity

HIGH

Entrepreneurship

Capacity

LOW

http://reap.mit.edu/


PENTREPRENEURSHIP

Tom Fedog



Agneta Fredriksen



POlav Willumsen Haugå

Satser på kunstig intelligens



Fra Start-ups til Scale-ups

Det er tusenvis av bedrifter som startes, men det er 

bare noen få bedrifter som vokser seg store og solide

Det er i de nye vekstbedriftene arbeidsplassene 

skapes og verdiskapingen er størst



BERGEN

Jakob Hatteland Lagerroboter
Markedsverdi 100 Mrd NOK (2021)

Karl Johan Lier



MIT modellen



Innlandet Science Park - Hamar

Det er innovasjonsinnholdet som teller



Næringsutvikling i Viken etter pandemien

1.Fornybarnæringene og grønn innovasjon

2.Helseindustrien

3.Automatisering og robotisering i industrien

4.Digitalisering

5.Reiseliv

6.Innovasjon i handel, bygg og anlegg



Menon rapporten om Mosseregionen

1.Høyere vekst i verdiskaping enn Fastlands-Norge siste tiår

2.Handel, bygg og anlegg og helse er de største næringene

3.Mangler klare næringsklynger

4.Sysselsettingen øker mest i næringer med lav produktivitet

5.Mangler de høyproduktive kunnskapsnæringene

6.Få kapitalintensive arbeidsplasser i Moss

7.Bare 10% av næringslivet er eksportrettet

8. Tilgang på høykompetent arbeidskraft bremser næringsvekst

9.Mye pendling til Oslo



Menon rapporten om Follo

1. Handel, bygg og anlegg, transport og logistikk er de største 

næringene

2. Nøkkelregion for vareforsyning i Norge (Logistikk-klynge)

3. Høyest vekst i verdiskaping i Viken de siste tiår

4. Mest arbeidsintensive arbeidsplasser med relativt lav 

produktivitet

5. Få kunnskapsintensive bedrifter og svært lite eksport

6. Høyt utdanningsnivå, men høy Oslo-pendling

7. Utviklingsmuligheter innen grønn sektor



Smart spesialsiering rapporten 

Universitetet i Stavanger 2022

EUs modell for regional 

Næringsutvikling

Best næringsutvikling innen 

relaterte næringer med høy 

kompleksitet

Ikke sats på næringer hvor alle 

andre er, men bygg regional 

unikitet som er vanskelig for andre 

å kopiere
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Omstillingsmatrise – det teoretiske rammeverket for smart spesialisering 

De smarte 

omstillingsmulighetene



Smarte omstillingsmuligheter

Viktige kompetanse- og næringsområder 
sammenliknet med andre regioner i Norge

Slektskap og forankring

Økonomisk vekstpotensial 

Næringer med størst sannsynlighet for utvikle 
konkurransefortrinn - de smarte 
omstillingsmulighetene



Regionalt næringsrom for Mosseregionen 



Regionalt næringsrom for Follo 



Eksisterende spesialiseringer i Mosseregionen har relativ lavt 
vekstpotensial og lav kunnskapsintensitet

Eksisterende spesialiseringer, forankring og 

vekstpotensial for næringslivet i Mosseregionen

Eksisterende spesialiseringene i regionen er imidlertid godt forankret i
Mosseregionen med høy grad av slektskap og arbeidsmobilitet mellom 
virksomhetene  

Næringslivet i Mosseregionen står ikke i fare for bli utkonkurrert, men 
nærheten til Oslo gjør det vanskelig å tiltrekke næringene med høyt 
vekstpotensial



Smart spesialisering – Moss

Region preget av «beslektet mangfold» som gir gode 

omstillingsmuligheter

Men de beslektede næringene har lav kompleksitet

og er sterkt konkurranseutsatt

Den største klyngen av beslektede næringer er

innen varehandel engros, transport, lager og logistikk

Men også interessante muligheter innen kjøling og 

ventilasjon, måle- og kontrollinstrumenter, 

jernbanemateriell og motorsykler

Det er små muligheter innen Regjeringens grønne 

satsingsområder (havvind, hydrogen, batterier, CO2)



Smart spesialisering - Follo

Region med to klynger av beslektet næringsvirksomhet

1. Engroshandel, lager, transport og logistikk (som også 

er sterkeste næringsklynge i Mosseregionen)

2, Kunnskapsbaserte tjenester med utgangspunkt i 

NMBU (skog, husdyr, landbruk, havbruk, bioøkonomi)

Små industrielle muligheter innen Regjeringens grønne 

satsingsområder (havvind, hydrogen, batterier, CO2), 

men kunnskapstjenester innen mat og bioøkonomi viktig

Behov for å styrke internasjonaliseringen

Nødvendig å koble NMBU og næringslivet bedre enn i 

dag

Ikke stedet for de store industrisatsingene



EU Horizon 2020



Behov for å etablere et Innovasjonssenter i 

Mosseregionen basert på Smart spesialisering



Ta posisjonen som nordisk innovasjonssenter for 

Bærekraftig Logistikk


