ÅRSBERETNING 2015
1.

STYRET

Foreningens styre har i 2015 bestått av:
Dag Gløer Aarum - leder
Erik Opperud - nestleder
Kari Bunes
Merete Been Wilhelmsen
Bård Henrik Sundrehagen
Biørn Borge - fast møtende varamedlem

Styret har i driftsåret 2015 avholdt fem ordinære styremøter.
Valgkomiteen for 2015 har bestått av:
Even Solbakken - leder
Hans Jørgen Gulland - medlem

Revisor har vært:
Nils Tore Kristiansen og Ivar Ernø.
Foreningens administrasjon er:
Widar Salbuvik (daglig leder)
Nina Heidenstrøm (sekretær)

2.

MEDLEMSFORHOLD

Antall bedriftsmedlemmer er 100 ved årets utgang. I tillegg er det 44 personlige medlemmer, herunder
foreningens æresmedlemmer, direktør Erik Mollatt og tidligere leder i foreningen Gunnar Laursen. Dette er en
nedgang i antall bedriftsmedlemmer, som i hovedsak skyldes en «opprydding» blant ikke betalende
medlemmer, samt en oppgang i antall personlige medlemmer.
Foreningen er ved årsskiftet tilnærmet á jour med kontingentinnbetaling.

3.

ADMINISTRASJONEN

I 2015 har Widar Salbuvik vært ansatt som daglig leder. Etter eget ønske er stillingen ikke lønnet eller honorert
på annet vis.
Nina Heidenstrøm overtok som foreningens sekretær første mai 2015 etter Tone Yrvum. Foreningen er for
2015 belastet kr. 93.333,- pluss mva. for dette.

4.

MEDLEMSMØTER I 2015

Foreningen har i 2015 arrangert medlemsmøter i tråd med foreningens strategi og mål. Generelt har
fremmøtet til medlemsmøtene vært meget godt i 2015.
Tirsdag den 24. februar.
Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 24. februar. Høydepunktet var utnevnelse av
Gunnar Laursen til æresmedlem i foreningen. I foreningens vedtak het det:
«Gunnar Laursen har utmerket seg gjennom et usedvanlig langt og engasjert virke som leder
og sekretær i foreningen. Han har således hatt stor betydning for industrimiljøet i
Mosseregionen og for foreningens medlemmer.
Han har satt industrien og næringslivets verdiskaping og viktighet for samfunnet i sentrum og bidratt til at
bedriftene og vårt industrielle miljø er kjent og respektert langt utover regionens grenser.
Vi vil spesielt fremheve Gunnar Laursens entusiasme og utrettelige arbeid for bedring av næringslivets
rammebetingelser, bedrede samferdsels-løsninger og økt forståelse for næringslivets betydning i lokal- og
storsamfunnet.»
Etter middagen redegjorde daglig leder Widar Salbuvik for aktiviteter i foreningen gjennom det foregående år,
arbeid for å sikre utvikling av Moss havn, fjordkryssing og dialog med de politiske partier i Moss. Daglig leder i
Mosseregionens Næringsutvikling, Yngvar Trandem ga deretter en presentasjon av det arbeidet MNU gjør for å
skape ny vekst og etableringer i regionene, herunder bedriftsnettverk og status på beredskapssenteret i Rygge.
Det deltok 62 personer på møtet.
Tirsdag den 24. mars.
Dette møtet handlet om oppstart av kompetansebedrifter og finansiering av disse. Temaet
er svært viktig for verdiskapingen i regionen vår, og høyaktuelt for politikere, næringsliv,
investorer og finansielle institusjoner. Møtet var basert på et notat fra foreningens leder
som skisserte hvordan et regionalt såkornfond kunne organiseres. Dette var i stor grad
bygget på erfaringene fra Akershus Teknologifond og Kjeller Innovasjon.
Videre fikk man høre innlegg fra Mariann Ødegård (Kjeller Innovasjon) og Rune Rinnan (TeleVenture) som
begge har lykkes med å ta selskaper fra oppstart til kommersielle suksesser og fra investorer. Fem lokale
gründere i spennende oppstarts-bedrifter presenterte sine virksomheter.
Mange lot seg forbløffe over den kreativitet og skaperkraft som ligger i regionen.
Avslutningsvis utfordret daglig leder Widar Salbuvik MNU ved Yngvar Trandem til å trekke initiativet videre til
et regionalt såkornfond. Vi kan nå konstatere at dette arbeid er kommet svært langt ved at et betydelig
investeringsbeløp allerede er sikret for et slikt fond. Det deltok 53 personer på møtet.

Tirsdag den 21. april.
Dette var ikke et ordinært medlemsmøte, men en forenklet utgave av «Styrelederskolen».
Styrelederskolen har i 8 år vært arrangert på Hotell Refsnes Gods og er Norges ledende
leverandør av praktisk innrettet opplæring i styrearbeid. Det ordinære seminaret strekker seg
over 2,5 dager og tar for seg alle sider ved styrearbeid bl.a. styrets oppgaver og ansvar, det
verdiskapende styret, styre-rekruttering, etikk og antikorrupsjon samt psykologi og samspill i
styrerommet. I samarbeid med Styrelederskolen arrangerte MIN en eksklusiv mini-versjon av styrelederkurset
kun for medlemmene av foreningen.

Seminaret, over 6 timer, ble holdt av Widar Salbuvik med innlegg av Jannik Lindbæk og Silvija Seres. Det var en
overveldende interesse med 41 betalende deltagere, som tilsier at det vil bli arrangert ytterligere et seminar
ved en senere anledning.

Tirsdag den 19. mai.
Årets publikumsfavoritt ble Christian Ringnes, en av Norges mest markante
eiendomsinvestorer. Med et helt usedvanlig bredt engasjement og et helhetssyn på by- og
samfunnsutvikling er han mye mer en samfunnsentreprenør enn bare en investor.
Med Christian Ringnes sin unike evne til å begeistre og provosere, ble dette både en lærerik og
opplevelsesrik ettermiddag hvor han var innom både byutvikling generelt og sitt inntrykk av Moss spesielt.
Det deltok 58 personer på møtet.

Tirsdag den 15. september.
Denne dagen fikk vi besøk av en av Norges dyktigste og mest profilerte oljeanalytikere, Thina
Saltvedt. Hun var rykende aktuell med ferske analyser av en synkende oljepris og klimakrisens
betydning.
I norsk økonomi har vi det siste året fått tydelig demonstrert oljeprisens betydning, ikke bare
for oljeselskapene og leverandørindustrien i Rogaland, men for hele næringslivet og hele
landet. Vi må alle forholde oss til en ny virkelighet og nye krav til omstilling. I mediene og i den
politiske debatt kan man få inntrykk av at oljesektoren er under avvikling.
Thina Saltvedt demonstrerte sine evner til å kombinere imponerende detaljkunnskap om oljemarkedet med en
bred innsikt i næringsliv og samfunnsøkonomi. Dette ble en både lærerik og inspirerende ettermiddag!
Det deltok 52 personer på møtet.

Tirsdag den 13. oktober.
MIN har ønske om å løfte frem NMBU som et nasjonalt universitet i vår region, med høy
kompetanse og store ressurser som er relevante for en rekke bedrifter i Mosseregionen.
NMBU presenterte seg med vekt på Institutt for Matematikk og Teknologi (IMT),
Handelshøyskolen ved NMBU og «Technology Transfer».
NMBU ønsker et utvidet samarbeid med næringslivet i Mosseregionen. Dette medlemsmøtet
var arrangert for å se hva både NMBU og regionens næringsliv kan få ut av et samarbeid.
Fra NMBU stilte med ikke mindre enn seks representanter under ledelse av Jens Bengtsson. Møtet var godt
besøk av 48 medlemmer.

Tirsdag den 17. november.
Visma er en ledende leverandør av produkter og tjenester som gjør organisasjoner mer
effektive. Selskapet leverer tjenester innen programvare, outsourcing og
konsulentvirksomhet. Den 17. november kom Erlend Sogn, adm. dir. i Visma, til Moss
Industri- og Næringsforening, hvor han holdt et usedvanlig engasjert og inspirerende foredrag
om «Produktivitetsløftet – hvordan kan vi opprettholde levestandarden uten hjelp fra oljen».
42 deltok i møtet.

Tirsdag den 8. desember.
Høstsemesterets siste ordinære medlemsmøte ble avholdt tirsdag den 8. desember med
besøk av Erling Grimstad. Han er leder av BDO compliance og gransking i Norge, og har før
det omkring 30 års erfaring fra avdekking og forebygging av økonomisk kriminalitet i roller
som advokat, gransker, rådgiver, førstestatsadvokat i ØKOKRIM og politietterforsker.
I lys av Yara-saken, fikk vi høre om «Ledelsens ansvar for å beskytte virksomheten mot korrupsjon». Dette er
dessverre et dagsaktuelt tema som også har relevans både for foreningens medlemmer i næringslivet og for
ledere i den kommunale administrasjon. Det var 30 deltagere på møtet.

5.

UTSIKTER OG ARBEIDSOPPGAVER.

Gjennom 2015 har oljeprisfallet fortsatt til nivåer selv ikke de største pessimister kunne spå. I disse dager
nærmer prisen seg 20 – tallet og det er vanskelig å lage gode prognoser for året som ligger foran oss. Oljeprisen
bestemmes like mye av politikk som av markedsbalansen. Tradisjonelle analysemodeller kommer dermed til
kort. Foreningens medlemmer fikk en meget instruktiv innføring i dette av Nordeas oljeanalytiker Thina
Saltvedt da hun innledet om oljemarkedet og konsekvensene for norsk økonomi i september.
Den positive siden av oljeprisfallet er at det har bidratt til å svekke kronen og senke renten. Den reduserte
kronekurs er svært kjærkommen for eksportbedriftene som opplever en bedring i konkurranseevnen med 20 –
30 %. Likeledes bidrar de lave rentene til lavere kostnader for bedriftene.
For daglig leder og styreleder i Moss Industri- og Næringsforening (MIN) har mye av engasjementet i 2015 vært
rettet mot kommunevalget. Det har vært en svært aktivt og god dialog med våre lokale politikere. I forkant av
valget fikk vi møte de fleste av byens politiske partier og arbeidsgruppene som skulle utforme
partiprogrammene. Foreningen har møtt åpenhet, interesse og engasjement. Nyttige og positive møter
bekrefter inntrykket av at vi har et politisk miljø med forståelse for næringslivets behov, men hvor det samtidig
er klart at vi hele tiden må minne om hvor viktig det er med gode rammebetingelser for både de bedriftene vi
har i dag og de bedriftene vi ønsker oss hit i fremtiden.
Fasiten etter valget ble at det gamle styringsflertall har fått fornyet tillit, men med Miljøpartiet De Grønne
(MDG) som en ny del av posisjonen, - og med varaordføreren. Det knyttes naturlig nok både forventninger og
spenning til om MDG og den nye samarbeidsplattformen vil være like støttende til næringslivet som
styringsflertallet i forrige periode. Samarbeidsavtalen som styringsflertallet bygger på, og de signaler som så
langt er gitt, tyder på at næringslivet fortsatt vil ha god støtte politisk.
Arbeidet med å skape forståelse for den betydning industri og øvrig næringsliv har for byen og regionen vil bli
videreført med stor intensitet også fremover.
Behovet for en moderne og effektiv havn har vært et hovedtema i foreningens engasjement i 2015, men det er
også brukt mye tid på de øvrige hovedpunktene i foreningens handlingsplan:





Attraktiv byutvikling
Aktiv og næringsvennlig region
God infrastruktur som gir fremkommelighet og som tar hensyn til miljøet
Storkommune i regionen

MIN har engasjert seg overfor miljøene for FoU, innovasjon og kommersialisering på Kjeller med tanke på en
positiv kobling av bedrifter fra Mosseregionen til Kjellermiljøet. Foreningens initiativ om et regionalt
såkornfond ble presentert i medlemsmøtet 24. mars 2015. Det er etter dette nedsatt en uformell
arbeidsgruppe under ledelse av Jan A. Sannem for å etablere «Østfold Follo Nyskapningsfond» med støtte fra

daglig leder i MIN og Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU). Dette er kommet så vidt langt at det kan
påregnes en realisering av fondet i løpet av første kvartal 2016.
MIN samarbeider med Moss Håndverksforening om fagbrevutdeling.
MIN er representert i arbeidsutvalg for Moss by- og industrimuseum ved direktør Ivar Ernø.
I Stiftelsen for Industrihistorisk Bevarelse møter nå daglig leder.
MIN samarbeider nært med, og er største aksjonær i, MNU. Det er en arbeidsdeling hvor MNU arbeider med
konkrete tiltak for å styrke eksisterende næringsliv og å tiltrekke nye virksomheter til regionen. MIN er på sin
side en interesseorganisasjon for industri og næringsliv i regionen og således også høringsinstans for planer og
politiske saker med relevans for næringslivet.

Styrets beretning er avgitt i Moss den 26. januar 2016.

Dag G. Aarum
styreleder

Erik Opperud

Kari Bunes

Merete Been Wilhelmsen

Widar Salbuvik
Daglig leder

Bård Sundrehagen

