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VISJON OG FORMÅL
Moss Industri- og Næringsforening skal ivareta interessene til Mosseregionens
næringsliv. Foreningen skal legge til rette for vekst for et bredt næringsliv i regionen og
skal synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av medlemmenes verdiskaping.

FORMÅL
Moss Industri- og Næringsforening skal betjene og støtte sine medlemmer, spille en
aktiv rolle overfor myndighetene, og arbeide for god og riktig informasjon til opinionen
om næringslivets samfunnsmessige betydning.

FORENINGENS VERDISKAPING
Medlemmene i Moss Industri- og Næringsforening er lønnsomme bedrifter som i et
samspill med et konkurransedyktig samfunn sikrer både en økonomisk verdiskaping
som gir rom for å ivareta sosiale verdier, og en bærekraftig utvikling hvor dagens
kostnader ikke skyves over på fremtidige generasjoner.

Verdier som omsettes i et marked med fradrag for medgåtte varer og tjenester =
økonomisk verdiskaping.

De ansatte i Moss Industri- og Næringsforenings medlemsbedrifter utgjør et betydelig
antall i Mosseregionen som alle bidrar til verdiskapningen. Den samlede økonomiske
verdiskapningen beløper seg til mer enn kr 3 milliarder. Dette beløpet har sitt
utgangspunkt i medlemsbedriftenes samlede inntekter.

Dette betyr at foreningens medlemmer bidrar betydelig til finansiering av de samlede
offentlige utgifter i kommunene i Mosseregionen.
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ÅRSBERETNING FOR 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

Revisorer har vært:
Nils Tore Kristiansen og Ivar Ernø.
Foreningens daglige leder og sekretær:
Widar Salbuvik
Nina Heidenstrøm

2.

MEDLEMSFORHOLD

Antall bedriftsmedlemmer er 100 ved årets utgang. I tillegg er det 44 personlige medlemmer,
herunder foreningens æresmedlemmer, Erik Mollatt og Gunnar Laursen. Dette er en nedgang i antall
bedriftsmedlemmer, som i hovedsak skyldes en «opprydding» blant ikke betalende medlemmer,
samt en økning 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 strategier og målsettinger. Generelt
har fremmøtet til medlemsmøtene vært meget godt i 2015.
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Tirsdag den 24. februar.
Det ble avholdt ordinær generalforsamling. 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 miniversjon av styrelederkurset kun for medlemmene av foreningen.
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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
besøkt av 48 medlemmer.
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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.
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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

På det administrative felt har Nina Heidenstrøm overtatt som foreningens sekretær. Hun er stasjonert på
daglig leders kontor hvilket sikrer effektivitet og god kapasitet til å håndtere saker og legge til rette for
medlemsmøter etc.
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.
I Stiftelsen for Industrihistorisk Bevarelse møter nå Ivar Ernø og 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
(sign.)

Erik Opperud

Bård Sundrehagen

(sign.)

(sign.)

Kari Bunes

Merete Been Wilhelmsen

(sign.)

(sign.)

Widar Salbuvik
Daglig leder
(sign.)
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RESULTATREGNSKAP 2015
Medlemskontingenter
Refundert medlemsmøter
Renter
Sum inntekter

Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014
-466 500
-550 000
-484 000
-189 000
-5 124
-660 624

-120 000
-2 000
-672 000

-101 650
-1 355
-587 005

Lønn, honorarer
Drift av kontor
Regnskap
Husleie
Websider
Data (SuperOffice/ web.)
Telefon, etc.
Postboks
Kontorrekvisita
Medlemsmøter
Reiseutgifter / bilgodtgjørelse
Gaver foredragsholdere
Honorar foredragsholdere
Tilskudd fagbrevstilstelning
Tap på krav
Profilering
Diverse

195 938

190 000
5 000
95 000
40 000
12 000
2 000
6 000
180 000
3 000
5 000
30 000
-

274 092
30 423
104 066
30 888

Over - / undeskudd

-49 295

87 077
36 667
5 603
814
1 430
1 007
260 934
1 628
25 000
-5 500
706
25
611 329

11 857
213 321
2 803

31 000
599 000

25 000
7 693
8 379
708 522

-73 000

121 517
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BALANSE PR. 31.12.2015
AKTIVA

2015

2014

Bankinnskudd
Bankinnskudd bundet
Til gode medlemmer
Sum omløpsmidler

494 325
0
10 750
505 075

465 420
5 264
103 500
574 184

Aksje i Mosseregionens Næringsutv.
Andel i Østfoldforskning
Andel i Østfoldakademiet (ACN)
Andel i Industrihistorisk stiftelse
Aktiverte kostnader web-side
Sum anleggsmidler

50 000
1
2 000
15 000
83 333
150 334

50 000
1
2 000
15 000
44 500
111 501

Sum aktiva

655 409

685 685

Egenkapital før årets resultat
Årets resultat
Sum egenkapital

486 691
49 296
535 987

605 954
-121 015
484 939

Forskudstrekk, arbeidsgiveravgift etc.
Skyldig lønn
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Avsatt delkredere
Sum gjeld

76
539
118 807
0
119 422

30 536
67 553
77 657
25 000
200 746

Sum passiva

655 409

685 685

PASSIVA

Moss 26. januar 2016.

Dag G. Aarum
Styreleder
(sign.)

Erik Opperud

Bård Sundrehagen

(sign.)

(sign.)

Kari Bunes
(sign.)

Merete Been Wilhelmsen
(sign.)

Widar Salbuvik
Daglig leder
(sign.)
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REVISORS BERETNING
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BUDSJETT 2016
Inntekter
Medlemskontingenter bedrifter
Personlig medlemmer
Netto finansinntekter
Medlemsmøter
Sum inntekter

465 000
31 500
6 000
198 600
701 100

Kostnader
Innleie sekretær
Drift av kontor
Husleie
Regnskapsfører
Websider / profilering
Data
Kontorrrekvisita
Medlemsmøter (middag)
Postboks
Bilgodtgjørelse
Gaver (foredragshold.)
Honorar foredragsholdere
Bank/kortgebyrer
Andre kostnader
Sum kostnader

200 000
90 000
40 000
5 000
192 000
1 430
5 000
30 000
1 000
30 000
594 430

Overskudd

106 670
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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2016
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VEDTEKTER FOR MOSS INDUSTRI- OG
NÆRINGSFORENING
Vedtatt 7. mai 1968, sist endret 24. februar 2015.
Moss Industri- og Næringsforening er en forening for industri- og andre
næringsvirksomheter med sete (verneting) i Mosseregionen.
§ 1. Formål
Moss Industri- og Næringsforening har til formål:





Å ivareta og fremme medlemmenes interesser innad og utad overfor myndigheter
og publikum.
Å virke til styrkelse av solidaritet, samarbeid og god omgangstone mellom
medlemmene.
Å støtte medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige
organer finner dens medvirkning, uttalelser eller initiativ påkrevet.
Å avholde møter, eventuelt med foredrag, til behandling av felles eller allmenne
spørsmål som kan være av interesse for medlemmene.


Foreningen befatter seg ikke med ivaretakelse av spørsmål som hører under
arbeidstvistloven.
§ 2. Medlemskap
Medlemmer kan kun opptas etter innbydelse av styret. Medlemmer kan være
næringslivsvirksomheter, enkeltpersoner med særskilt interesse for næringslivet samt
institusjoner med særskilt interesse for næringsliv. Utmeldelse skal skje skriftlig.
Hvert medlem har en stemme. Alle medlemmer kan velges til styret og utvalg i foreningen.
For bedrifter og institusjoner representeres disse i foreningen ved daglig leder eller den
person som utpekes fra bedrift/institusjon. Alle bedrifter og institusjoner har anledning til å
delta på møter og arrangementer med flere personer som er knyttet til virksomheten.
Hovedkontaktperson for bedrift/institusjon noteres hos foreningens sekretariat.
Æresmedlemmer kan etter enstemmig innstilling av styret utnevnes ved beslutning av
generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.
Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremmøtte med tillegg
av fullmakter utelukke et medlem som ved sin opptreden skader foreningen eller som man
finner ikke passer inn i den. Ved manglende betaling av kontingent eller bespisning på
medlemsmøtene kan utelukkelse fattes av styret med kvalifisert flertall.
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§ 3. Foreningens organer
Foreningens organer er generalforsamling og styre.
§ 4. Styret.
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, til sammen 5 personer samt ett
møtende varamedlem.
Generalforsamlingen velger styret. Lederen velges hvert år. Nestleder, som veksler hvert
år, utpekes innen styret på et fulltallig styremøte. For øvrig er styret beslutningsdyktig når
minst 3 medlemmer er til stede. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Over
styrets forhandlinger føres det protokoll.
Styremedlemmer velges for 2 år, unntaksvis for 1 år slik at det på annenhver
generalforsamling velges henholdsvis 2 og 3 medlemmer av styret. Ingen av de tillitsvalgte
bør ha lengre sammenhengende funksjonstid enn 6 år i hvert av de valgte tillitsverv. Etter å
ha fungert som leder og/eller styremedlem i 4 år, er vedkommende berettiget til å frasi seg
gjenvalg. Virksomheter av forskjellig størrelsesorden bør så vidt mulig være representert i
styret. Det bør også tilstrebes mangfold av bransjer.
Styret bestemmer om det skal ansettes daglig leder eller sekretær. Styret fastsetter
godtgjørelse og bestemmer arbeidsområde i skriftlig instruks. Foreningen forpliktes ved
underskrift av styreleder eller den person i styret som styreleder utpeker. Alternativt kan
daglig leder utpekes av styreleder med fullmakter innenfor rammen av vedtatte budsjetter.
§ 5. Generalforsamlingen
Foreningsåret følger kalenderåret. Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av
februar og innkalles med 14 dagers varsel.
Beretning, regnskap og forslag til budsjett med kontingent tilstilles samtidig.
Generalforsamlingen ledes av styreleder eller i dennes frafall av nestleder.
Generalforsamlingen behandler:





Styrets årsberetning og regnskap.
Styrets forslag til budsjett med kontingent. Valg av styremedlemmer.
Valg av revisor. Generalforsamlingen kan beslutte enten intern eller ekstern revisor.
Valg av valgkomitémedlemmer.

Saker som forelegges av styret eller som minst 3 medlemmer har forelagt for styret innen 1.
februar med ønske om å få saken behandlet på generalforsamlingen.
Valg av styreleder skal skje skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. Andre valg
foregår ved akklamasjon underforutsetning av at ingen krever skriftlig votering og det ikke
innkommer forslag på andre enn de personene som valgkomitéen har foreslått.
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Hvert år velger generalforsamlingen en valgkomité bestående av 2 medlemmer som
tidligere må ha innehatt styreverv, fortrinnsvis tidligere styreledere. Valgkomitéen har som
oppgave å fremme forslag til generalforsamlingen på valg av foreningens tillitsvalgte.
Valgkomitéen bør sammensette et forslag til styre som gjenspeiler mangfoldet i foreningen.
Generalforsamlingsprotokollen skal undertegnes av den nyvalgte styreleder sammen med 2
av de deltakende medlemmene.
I generalforsamling og medlemsmøter har hvert medlem en stemme. For bedrifter og
virksomheter er det daglig leder eller den han/hun har utpekt som avgir stemme. Alle
beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall med unntak de i nevnte § 2, 8 og 9. Ved
like stemmetall er styreleders stemme avgjørende.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det ønskelig eller når det forlanges
av minst 5 medlemmer. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling
med 14 dagers varsel. Møtet skal finne sted innen 2 måneder etter styret har mottatt
sådant krav fra medlemmer. Beslutninger fattes på samme måte som i ordinær
generalforsamling.
§ 7. Medlemsmøter
Tidspunkt og antall medlemsmøter bestemmes av styret i det enkelte driftsår. Ordinært
innkalles medlemmer med 14 dagers varsel, eventuelt ved korter varsel dersom tvingende
behov tilsier dette.
§ 8. Vedtektsendringer
Endring av vedtekter kan bare foretas av en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Forslag må fremmes med 14 dagers varsel av styret eller av minst 5 medlemmer. Til endring
av vedtektene kreves det 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
§ 9. Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan bare bestemmes av generalforsamlingen med ¾ flertall av de
stemmeberettigede som må være minst ¾ av alle medlemmer. Siste generalforsamling
bestemmer hvordan midler skal anvendes.
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FORENINGENS BEDRIFTSMEDLEMMER
1.1.2016
Abacus IT AS
Adecco Norge AS
Advokatfirma Lunde Robertsen AS
Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS
Aktiva Revisjon AS
Amerika Design og Utvikling AS
Amfi Drift AS, Senter 4550 AMFI MOSS
Arkitekturverket AS
Bandak Group, Moss
BATO AS
BDO AS, Moss
BDT Viken Regnskap AS
Blåklader AS
BOA Eiendomsmegling Moss AS
Capus AS
Cloudx Services AS
Columbi Micro AS
Competencia AS
Compile AS
Dash Software AS
DFDS Logistics
Din Utvikling Consulting AS
Emerio Consulting Østviken AS
Erøy Regnskap AS
EVR Norge AS
Fire Fighting Systems AS
Fiskå Mølle Moss AS
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS
Fredriksborg AS
Gentian AS
Goodtech Solution AS, Region Moss
Habberstad
Handelsbanken, Moss
Hareide Design AS
Høienhald Invest AS
Isopartner AS
ISPAS AS
Kjeller Innovasjon
Kvernhuset AS
Lantmännen Cerealia AS
Manpower AS, Moss
Meglergaarden AS, Moss
Mitt Hotell AS
Molea AS
Moss Havn KF
Mosseregionens Næringsutvikling AS MRNU
Multiconsult AS
NOKAS AS
Norrøna Vask AS
OPTIMAL FINANSFORVALTNING AS
Partnertech AS

Personalpartner AS
Quality Group AS
Regnskapssentralen AS
Ringvoll og Høyden Bedriftshelsetjeneste
AS
Rygge Sivile Lufthavn AS
Sempro AS
Skolt Pukkverk AS
Stena Stål Moss AS
Telehuset Øst AS (Data og Tele Øst AS)
Tiny Mesh AS
ViaNett AS
Wagle Chartering AS
Wisa Holding AS
Witelcom AS, Hovedkontor
Wood Group Mustang Norge AS
X-Partner Østviken AS
Østfold Gress AS
Aker Subsea AS, Moss
Braathe Gruppen
Bravida Norge AS, Moss
DNB Bank ASA, Moss
Eurofins Environment Testing Norway AS
Felleskjøpet Agri BA, Kambo
Krapfoss Industrier AS - KIAS
Krohne Norway AS
Kymar AS
Moss Automation AS
Moss Avis AS
Moss Jern- og Stanseindustri AS
Moss Varmeteknikk AS
Nordea Bank ASA, Moss
PricewaterhouseCoopers AS
SEAS Fabrikker AS
SEW-Eurodrive AS
Østlandske Elektro AS
Asko Øst As, Vestby
Bastø Fosen
Contiga AS
HandiCare AS
Hansen Protection AS
Moss kommune
NAV Moss
Nordlie Auto AS
Rockwool AS, Moss
RPC Promens AS
SpareBank 1 Østfold Akershus
Wärtsila Moss as
Østfold Energi AS
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PLANDOKUMENT FOR MOSS INDUSTRIOG NÆRINGSFORENING
Planene gjelder for perioden fra og med 2015 til og med 2016.
Planene er styrebehandlet den 27. januar 2015.
Plandokumentet bygger på foreningens langsiktige visjon og formål. Dokumentets
handlingsplan vil til enhver tid tilpasses dagens aktuelle situasjon og næringslivets behov. I
utgangspunktet skal planene revurderes hvert annet driftsår. De ulike aktiviteter i
handlingsplanen er av styret ikke prioritert i forhold til hverandre idet alle ansees like viktige
for medlemmene i foreningen.
MIN vil arbeide for en attraktiv byutvikling
Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Det stiller skjerpede krav til nyetableringer,
flytting av bedrifter til regionen og god tilretteleggelse for vekst og utvikling i de bedrifter
som i dag er i regionen. Som initiativtager og hovedaksjonær i Mosseregionens
Næringsutvikling AS, støtter MIN verdiskapningsprosjektet i regi av dette selskapet.
Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og
befolkning. Gode bomiljøer, godt tjenestetilbud og et levende kulturliv er viktig i
konkurransen om attraktive arbeidstagere, og dermed også for lokalisering og
konkurransekraft for bedrifter. MIN ønsker å være en pådriver i denne prosessen.
MIN vil arbeide for en aktiv og næringsvennlig region
Næringsvennlighet i praksis betyr rask respons og service fra kommunens etater og
politikere på henvendelser fra næringslivet, samt positivitet og tilretteleggelse for
nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
Regulerte næringstomter er en knapp ressurs som ofte utsettes for prispress fra alternativ
anvendelse til bolig og handel. Spesielt er større næringsarealer med strategisk beliggenhet
mot kai og annen tung infrastruktur viktige å sikre for fremtiden. Kommunen i regionen må
således være langsiktige i sin disponering av slike knappe ressurser.
MIN vil fortsette arbeidet med å tydeliggjøre for regionens politikere viktigheten av
attraktive næringsarealer.
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MIN krever en god infrastruktur som gir fremkommelighet og som tar hensyn til miljøet
Det synes å ligge til rette for dobbeltspor og økt kapasitet på jernbanen mot Oslo med
oppstart innen kort tid. MIN ser positivt på at prosjektet omsider vil bli realisert, men vil
arbeide videre for en snarlig utbygging videre fra Fredrikstad til Halden og til Sverige.
Videre ser MIN det som svært positivt at arbeidene med ny riksvei 19 og ny havnevei synes
å sikres oppstart innen kort tid. Arbeidene med vei og jernbane vil gi flere år med store
anleggsarbeider og krevende trafikksituasjon i Moss sentrum. MIN vil vektlegge gode
løsninger som begrenser ulempene for befolkning og næringsdrivende i anleggsperioden.
Videre må det tas aktive skritt for å sikre at regionens næringsliv sikres leveranser og
oppdrag knyttet til prosjektene.
Det foreligger en KVU for ny Oslofjordforbindelse. MIN vil arbeide for realisering av
utredningens hovedgrep, - at forbindelsen legges så langt syd som dagens fergeforbindelse
Moss-Horten.
Den er ønskelig at den faste forbindelsen gir plass for både vei og jernbane. Dersom det ikke
er økonomi eller vilje til å sikre også en jernbaneforbindelse, anser MIN en tunnel som et
godt alternativ for å begrense påvirkningene på følsomme naturområder. MIN vil fortsatt
delta aktivt i arbeidet for å utrede gode løsninger som sikrer et større arbeidsmarked og
bedret logistikk for næringslivet på begge sider av Oslofjorden.
MIN gir full støtte til Moss Lufthavn Rygge, men anser det som avgjørende for næringslivet
at det opprettes et tilfredsstillende ruteflytilbud til de største byene i Norge, samt
Stockholm, København og London.
MIN er til for sine medlemmer
MIN ønsker flere medlemmer fra fler ulike bransjer i nedslagsfeltet Råde i syd til Vestby i
nord og østover til og med Våler kommune. MIN skal fremstå som den mest aktuelle
næringsforeningen i regionen.
MINs aktiviteter skal være av en slik art at det er attraktivt å være medlem i foreningen. I
2015 skal MIN trappe opp sin kommunikasjon med medlemmene gjennom nye
hjemmesider, få frem viktig og nyttig informasjon, samt skape oppmerksomhet rundt
næringslivets betydning i en attraktiv regionsutvikling.
MIN arbeider for en effektiv kommunestruktur i regionen
MIN henstiller til kommunene aktivt å drive en frivillig prosess for én stor kommune i
regionen. For næringsliv og innbyggere er det avgjørende med et godt og effektivt
tjenestetilbud, høy saksbehandlingskompetanse og en helhetlig planlegging. MIN vil støtte
opp om det positive initiativ regionens ordførere har tatt for å forberede en slik prosess.
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TIDLIGERE STYRELEDERE OG
STYREMEDLEMMER
STYRELEDERE

Fabrikkeier Sigurd Runhovde
Konsul H. Becher-Ericksen
Direktør Ragnar Z. Hanssen
Direktør Gotfred Ernø
Direktør Ralp Mollatt
Direktør Emil W. Martens
Direktør Roar Sannem
Adm. dir. Tor Tank-Nielsen
Adm. dir. Erik Aabye
Disponent Knut Østby
Direktør Odd Ustvedt
Adm. dir. Bjørnar Berger
Tor Magne Terland
Erik Mollatt
Annar Rosli
Bjørn Børud
Nils Tore Kristiansen
Direktør Erik Johnsen
Kristian Oppegaard
Adm. dir. Bjørn Thorbjørnsen
Per Gunnar Borhaug
Adm. Dir. Paal Hanche
Hans Jørgen Gulland
Even Solbakken
Dag Gløer Aarum

1947-1949
1949-1954
1954-1961
1961-1966
1966-1970
1970-1972
1972-1975
1975-1977
1977-1979
1979-1981
1981-1983
1983-1986
1986-1988
1988-1990
1990-1994
1994-1995
1995-1998
1998-1999
1999-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2014
2014-

SEKRETÆRER / DAGLIG
LEDERE
Forskjellige
medlemsrepresentanter
Cand. Oecon Bjørn Høgetveit
Advokat Leif. B. Røsholdt
Advokat Sven Stray
Advokat Leif B. Røsholdt
Disponent Truls Holmsen
Personaldirektør Syver
Hagen
Direktør Gunnar Laursen
Widar Salbuvik

1947-1949
1949-1952
1952-1957
1957-1960
1960-1976
1976-1989
1989-1993
1993-2013
201321

STYREMEDLEMMER
Fabrikkeier Sigurd Runhovde
Konsul H. Becker-Ericksen
Direktør Gotfred Ernø
Direktør Leiv Helly-Hansen
Direktør Trygve Wibye
Disponent Herman Bryn
Ingeniør Per Horn
Direktør Egil Arstal
Ingeniør Finn Knudsen
Direktør Mogens Oppegaard
Direktør Thor Wang
Direktør Trygve Wibye
Direktør Ragnar Z. Hanssen
Direktør Nils Sederholm
Disponent Hans Arneberg
Direktør Ralph Mollatt
Direktør Gotfred Ernø
Bryggerieier Carl A. Heilmann
Direktør Erik Aabye
Direktør Emil W. Martens
Fabrikksjef Romund Ystad
Direktør Roar Sannem
Direktør Kristian Oppegaard
Direktør Mikal H. Grønner
Disponent Eddie R. Sjøborg
Adm. dir. Tor Tank-Nielsen
Disponent Helge Fellkjær
Disponent Eigill Trætteberg
Disponent Knut Willadssen
Direktør Ralph Dyrnes
Disponent Knut Østby
Adm. dir. Anton Zeiner
Direktør Odd Ustvedt
Direktør Jan A. Sannem
Adm. dir. Bjørnar Berger
Disponent Tor Terland
Adm. dir. Erik Mollatt
Disponent Ragnvald Thomassen
Direktør Håkon Haldorsen
Adm. dir. Annar Rosli
Adm. dir. Nils Tore Kristiansen
Adm. dir. Gunnar Borhaug
Adm. dir. Jan E. Paus
Adm. dir. Bjørn Børud
Adm. dir. Gyrd Skråning
Disponent Jan Andersen
Tekn. dir. Jan Erik Edvardsen
Markedssjef Kjell J. Johansen
Plassjef Åge Berg
Adm. dir. Knut Merdem
Direktør Erik Johnsen
Adm. dir. Knut Kristiansen

1947-1949
1947-1954
1947-1949
1947-1950
1947-1950
1949-1951
1949-1953
1950-1952
1950-1954
1951-1953
1952-1962
1953-1957
1953-1961
1954-1963
1954-1960
1957-1970
1960-1968
1961-1967
1962-1970
1963-1972
1967-1971
1968-1975
1970-1976
1970-1974
1971-1975
1972-1977
1974-1978
1975-1981
1975-1978
1976-1980
1978-1981
1978-1984
1979-1983
1980-1986
1981-1986
1981-1988
1983-1990
1984-1989
1986-1989
1986-1994
1988-1998
1989-1990
1989-1995
1990-1995
1990-1992
1990-1997
1991-1993
1994-1995
1994-1999
1995-1996
1995-1999
1995-1996

(varamedlem 1990-92)
(varamedlem fra 1991)
(varamedlem 1994-95)
(varamedlem 1995-96)
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Adm. dir. Thorbjørn Holth
Adm. dir. Kristian Oppegaard
Adm. dir. Finn Sundby
Adm. dir. Bjørn Erik Lundberg
Fabrikkdirektør Tore Sørensen
Direktør Vidar Kallevik
Adm. dir. Bjørn Thorbjørnsen
Daglig leder Yngve Stokstad
Adm. dir. Per Åge Johansen
Adm. dir. Per Gunnar Borhaug
Konserndir. Jan Erik Edvardsen
Fabrikkdir. Lars Wittemann
Daglig leder Thom Grøndahl
Adm. Dir. Paal Hanche
Adm. Dir. Jon Karlsen
Gen. Manager Øistein Skjerve
Controller Irene Winther
Adm. dir. Kristian Lauritz Wiborg
Adm. Dir. Espen Marthinsen
Gen. Manager Hans Jørgen Gulland
Adm. Dir. Per Kløvstad
Vice president Even Solbakken
Økonomisjef Ann-Monica S. Borhaug
Daglig leder Dag G. Aarum
Driftsleder Hans-Petter Vammeli
HMS- og Kvalitetssjef Kjersti Larsen
Adm. dir. Øivind Stahr
QA-manager Merete Been Wilhelmsen
Fabrikksjef Bent Solbakken
Bård Henrik Sundrehagen
Biørn Borge
Kari Bunes

1996-1996 (flyttet 1996)
1996-2003
1996-2003 (varamedlem 1996-97)
1997-1999 (død des. 1999)
1997-2000 (varamedlem 1997-98)
1999-2000 (varamedlem 1999-00)
2000-2005 (varamedlem 2000-01)
2000-2003
2001-2003 (varamedl.2001-02)
2002-2007 (varamedl.2002-03)
2003-2007
2003-2009 (varamedlem 2003-03)
2004-2004 (varamedlem 2004-04)
2004-2009
2005-2006 (flyttet i 2006)
2005-2005 (varamedlem 2005-05)
2006-2009 (varamedlem 2006-07)
2007-2008
2007-2007 (flyttet i 2007)
2007-2011 (varamedlem 2007-08)
2008-2010 (varamedlem 2008-09)
2009-2014 (varamedlem 2009-09)
2009-2010
2009-2014 (varamedlem 2009-10)
2009-2011 (flyttet i 2011)
201120102014(varamedlem 2011-13)
2011-2014
20142014(varamedlem)
2014-
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Moss industri- og Næringsforening har
høsten 2015 hatt en fast spalte i Byavisa.
Nedenfor er et utvalg av innleggene.
Widar Salbuvik

Fremtidens næringsliv i Mosseregionen
Moss har de siste årene gjort lange byks oppover på NHOs
rangering av norske kommuners attraktivitet for næringslivet.
Dette er selvfølgelig ikke noe fasitsvar, men det må være lov å
glede seg og la seg inspirere av fremgangen.
Disse gode signaler står i kontrast til alt det triste vi ellers leser
om næringslivet. Dette er et kjent paradoks; De gode nyhetene
er mange, men små. Det kan være en ny kontrakt, en ny ansatt,
en forsiktig oppstart av en virksomhet. De dårlige nyhetene er
derimot oftest knyttet til en nedleggelse, flytting ut av regionen,
permitteringer eller lignende. Selv om man behandler positivt og
negativt likt, vil vi derfor ende opp med å gi de negative nyheter
større plass.
Næringslivet er en del av lokalsamfunnet gjennom eiere, ledelse
og ansatte. De vil alle påvirkes av hvilke holdninger vi har til
næringslivet og hvilken tro vi har på fremtiden. Nettopp derfor
har fremgangen for Mosseregionen på NHOs
«kommunemesterskap» stor verdi. Troen på næringslivet er et
reelt konkurransefortrinn som må brukes for hva det er verdt,
sammen med vår beliggenhet, dyktig arbeidskraft, kompetanse
og industriell tradisjon. I valget mellom etablering i en
optimistisk eller en pessimistisk region er svaret ganske opplagt.
I vår region har mange av de tradisjonsrike industribedriftene
forsvunnet, og med det tap av arbeidsplasser. Utfordringen nå er
å skape nye virksomheter til erstatning for de som forsvinner.
Fremtidstro og klima for nyetableringer er derfor helt
avgjørende.
Det sies at de fleste nye arbeidsplasser skapes i nye, små
selskaper. Dette er bare delvis riktig. Svært mye bygges også opp
innen eksisterende bedrifter eller springer ut av disse. I begge
tilfeller skapes bærekraft ved å satse på innovasjon, ny teknologi,
nye markeder og forretningsmodeller. Nye virksomheter er
oftest spesialiserte og etterspør arbeidskraft med høy
kompetanse, men med en langt bredere bakgrunn enn man får
inntrykk av når spesielt IT – næringen løftes frem. Det er en
misforståelse at disse menneskene ikke finnes i Mosseregionen.
De bor her, men altfor mange pendler med sin kompetanse ut av
regionen.
I sin enkleste form skapes nye bedrifter ved å koble sammen
kunnskap og kapital. Det kan virke enkelt, men alle som har
prøvd, vet at få ting er vanskeligere. Erfaring viser at flere
forutsetninger er kritiske:
-

Tilgang på forretningsideer.
Finansiering.
Evne til å velge de riktige ideene.
Evne til å industrialisere eller utvikle.

La oss først stille spørsmålet om vi har tilgang til de gode
forretningsideene i Mosseregionen.
Grovt sett kan forretningsideer deles inn i forskningsbaserte og
næringslivsbaserte.
Det har lenge vært regnet som et minus at vi står uten
universitet eller høyskole. Dette ser helt annerledes ut om vi
løfter blikket og lar vår region omfatte Follo, med universitetet
på Ås, NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet). Det
er fort å glemme det som ligger på den andre siden av
fylkesgrensen, men NMBU er et nasjonalt universitet med
spisskompetanse på internasjonalt nivå innen flere interessante
fagområder og med tilknyttede næringsrettede institutter.

Næringslivet er den andre kilden til forretningsideer.
Mosseregionen er, som NHOs kåring har vist, en attraktiv
næringslivsregion. Bedriftene må, under konstant kostnadspress,
holde fokus på kjernevirksomheten og har dermed begrensede
ressurser til å utvikle andre ideer. Forretningsideer som utvikles i
bedrifter, men som ikke er direkte anvendbare for virksomheten,
vil derfor oftest gå til spille. Vi trenger derfor løsninger for å løfte
disse ideer ut og finansiere utviklingen frem mot en selvstendig
virksomhet. Vi har hatt tradisjon i regionens næringsliv for å
utvikle slike ideer, og vi har erfaring for at slike forretningsideer
har større evne til å utvikles til bærekraftige bedrifter enn de
ideer som hentes direkte ut av forskningsinstituttene.
En tredje kilde til forretningsideer i vår region er de høyt
kompetente mennesker som pendler ut av regionen og har sitt
virke i bedrifter i Oslo-området. Flere av disse sitter på
kompetanse, erfaring, nettverk og konkrete
forretningsmuligheter.
Dersom disse kilder kan støttes finansielt vil det kunne bygges
opp nye virksomheter i regionen. Min påstand er at vi kan skape
nye bedrifter i Mosseregionen om vi blir bedre i stand til å koble
ideene med riktig finansiering.

Hvordan finansierer vi de gode ideene?
Bedriftene omkring oss befinner seg i ulike faser. Noen er
bare en idé mens andre er store børsnoterte institusjoner. De
fleste arbeidsplasser er i bedrifter som befinner seg ett eller
annet sted imellom.
De store bedriftene har tilgang til egenkapital gjennom børsen
og gjennom de mange meglerhusene som er spesialister på å
reise risikovillig kapital. Selv om våre lokale bedrifter og
gründere har 40 minutter med toget til Oslo Børs kan det
synes som vi i liten grad kommer på radaren til de store,
profesjonelle investorene.
Dette gjelder det meste av landet vårt. Det som er betenkelig
er at Mosseregionen mangler tradisjon for å investere lokalt.
Så kan man innvende at det ikke er så mye ledige sparemidler
her, men det er rett og slett feil. Det er ingen mangel på ledige
midler som kunne støtte opp om lokale nyetableringer. Det
dreier seg om kultur, vilje og tilretteleggelse.
Rundt i landet vårt er det store forskjeller på viljen til å satse
lokalt. Bergen, Trondheim, Kristiansand, Frøya og Tønsberg er
eksempler på steder hvor lokale investorer i større grad
satser lokalt. Mosseregionen er derimot et sted hvor ledige
midler i hovedsak plasseres i finansielle spareprodukter som
aksje-, rente- og eiendomsfond. Min påstand er at dersom 10
% av disse midlene ble gjort tilgjengelige for lokale
nyetableringer, ville Mosseregionen i løpet av få år hatt et
blomstrende og nyskapende næringsliv.
Den tradisjonelle kilde til finansiering av tidligfase bedrifter
(«såkorn») har vært «friends, family and fools». Uten disse
kildene hadde svært mange bedrifter aldri sett dagens lys.
Som finansieringskilde mangler imidlertid denne typen
investorer oftest både løfteevne, risikospredning og
kompetanse på å velge riktig. Det sitter derfor mange
velvillige støttespillere igjen med store tap. En klar trend de
siste 20 årene har derfor vært at investeringer gjøres gjennom
fond. Vårt problem er at regionens sparekapital går ut av
regionen til fond og spareprodukter som ikke kommer det
lokale næringsliv til nytte.
Et såkornfond med regionalt nedslagsfelt kan forbedre og
profesjonalisere den lokale finansiering av forretningsideer.
Samtidig vil en fondsstruktur øke synligheten for de sentrale
kapital- og finansmarkeder slik at regionale bedrifter lettere
kommer i betraktning når større og mer kommersiell kapital
skal tiltrekkes. Tiden er inne for å tenke nytt!
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Har vi en god gründer-kultur?
De fleste har vel en gammel og velbrukt ordbok hjemme i
bokhyllen. Slå opp på ordet «gründer» og du vil finne følgende
dom over de som vil etablere noe nytt:
«Gründer [gry’nder], en, ty., grunnlegger av
forretningsvirksomhet (oftest i nedsettende betydning);
person som starter et svindlerforetagende.» (Berulfsen:
Fremmedordbok Kunnskapsforlaget 1986)
I folks bevissthet har heldigvis oppfatningen av ordet
«gründer» hatt en viss utvikling de senere år, og i de nyeste
fremmedordbøkene er ordet definert ganske nøytralt.
Ordbok-forfattere har kanskje et noe distansert forhold til
gründere og greier vel av den grunn ikke å holde sine
ordforklaringer helt oppdatert, men i en verden hvor evnen til
nyskapning er avgjørende for velstandsutviklingen er det
viktig at vi kjenner etter om vi har en god gründer-kultur.
Jeg har tidligere nevnt bl.a. Trøndelag som en region med stor
evne til å få frem nye bedrifter basert på avansert teknologi.
Det er kanskje heller ikke tilfeldig at det er trønder og Sivasjef Espen Susegg som sier: «Vi må feire gründerne som vi
feirer idrettsheltene.» Hva med vår region, heier vi på
gründerne?
Jeg har tidligere påpekt at vi har mindre vilje til å satse lokalt
enn andre regioner. Min påstand er at denne regionen verken
mangler gode ideer, dyktige og kompetente mennesker eller
industriell tradisjon. Regionen har ledige sparepenger
samtidig som gründerne mangler finansiering av sine
virksomheter. Dette er et paradoks og kanskje den største
hindringen for nyskapning, innovasjon og vekst i det lokale og
regionale næringsliv.
Noe kan løses gjennom en mer hensiktsmessig måte å
organisere koblingen av risikovillig kapital fra investorer til
gründere. Et fond for tidligfase-investeringer vil være riktig
løsning og et langt skritt i riktig retning. Det løser imidlertid
ikke alt. Vi må også få etablert en holdning – en bedre kultur –
som gir støtte i næringslivets arbeid mot målet, feiring av
suksessene og aksept for at det er lov å feile.
I Moss Industri- og Næringsforening gleder vi oss over at den
politiske retorikk er blitt mer næringsvennlig de siste fire
årene. Næringsvennlighet må imidlertid omsettes i praktisk
politikk. Et eksempel er Moss Havn. Den er en nøkkel for å
sikre levedyktige arbeidsplasser i regionen. Vi håper det
nyvalgte Bystyre tar dette med seg i den kommende fireårs
periode.

Moss Havn – en ressurs for
fremtiden
Moss Havn har vært livsnerven for næringslivet i vår region i
mer enn 100 år. Det har vært bred enighet og forståelse for
havnens betydning og plass i bybildet. Planene for jernbane
og vei åpner riktignok for en forskyvning sydover av havnen,
men den brede forståelse for havnens betydning har det ikke
vært rokket ved. – Ikke før vi våkner opp til forslag om å
erstatte havnen med alt som selger godt i den politiske
tilbudsdisk.
Det er nærliggende å avskrive dette som et lettvint frieri til
havnens naboer i valgkampen. Det er likevel bekymringsfullt å
oppleve svekket forståelse for at vi til syvende og sist lever av
våre arbeidsplasser. Nedgangen i landets oljeinntekter bør
være en påminnelse om at det meste av vår velstand skapes
av store og små bedrifter, som hver eneste dag kjemper om
oppdrag, slåss mot kostnader og hvor omstilling er
hverdagen.
Vi møter innvendinger om at Moss Havn er støyende, at det i
stor grad er en importhavn, at aktiviteten skaper mye trafikk
og at få av de lokale bedriftene er avhengige av en havn i

Moss. Det er mulig å trekke frem mye negativt om enhver
virksomhet. Fremtiden for en nøkkelressurs som Moss Havn
må imidlertid baseres på en faktabasert analyse. Den nylig
fremlagte rapporten fra SITMA er et godt utgangspunkt. Her
fremgår det blant annet at havnen bidrar til mindre
transportkostnader for næringslivet i regionen. I et marked
med skarp konkurranse er dette helt avgjørende for mange
bedrifter.
Det er også et annet aspekt som må inn i debatten, nemlig
presset på næringsarealer med utskipningsmuligheter. Ingen
visste for 50 år siden at vi i dagens Moss skulle produsere
kabler til offshorevirksomhet på gamle Moss Verft eller at
Wärtsilä skulle skipe ut avansert teknologi over Moss Havn.
Like lite vet vi i dag hva man skal leve av i Moss om 50 år. Det
som imidlertid er sikkert, er at en nedbygging av kaiområder
med boliger er irreversibelt i et 100 års perspektiv. Våre
politikere plikter å tenke langt inn i fremtiden. Med hvilken
rett vil man ta fra kommende generasjoner i Moss muligheten
for et levedyktig lokalt arbeidsmarked?

Industriens betydning
I forkant av kommunevalget fikk Moss Industri- og
Næringsforening møte de fleste av byens politiske partier og
arbeidsgruppene som utformet de respektive partiers
programmer. Vi møtte åpenhet, interesse og engasjement.
Nyttige og positive møter har bekreftet inntrykket av at vi har
et politisk miljø med forståelse for næringslivets behov.
Skåret i gleden er at mange gir uttrykk for at den
produserende industri er i ferd med å bli avviklet til fordel for
såkalte «kompetansearbeidsplasser».
Det er en realitet at store deler av den tradisjonelle industri er
nedlagt de siste 10 – 20 årene. Å omtale arbeidsplassene i
regionens industri som det motsatte av
kompetansearbeidsplasser, er imidlertid skivebom.
Industrien har vært, og er fortsatt, den mest avanserte og
kompetente del av regionens næringsliv. Den har vært
gjennom kontinuerlig omstilling, automatisering,
digitalisering og internasjonalisering over en årrekke. Når
omstilling er blitt et slagord i den politiske debatt denne
sommeren, trekkes det på smilebåndene rundt om i
bedriftene. Den politisk styrte offentlige sektor har en lang vei
å gå for å matche omstillingsevnen i næringslivet.
Statistikken fra 70-tallet og frem til i dag viser at
industrisysselsettingen har sunket, mens privat tjenesteyting
har steget. Den ene er halvert og den andre er doblet. Det er
lett å tolke dette dithen at industrien har mistet sin betydning,
og at det nå er «hårklipp» som gjelder. Som vanlig med
statistikk må man bakom tallene for å få en riktig tolkning.
Næringslivet har over en årrekke drevet «outsourcing» og
spesialisering. Det betyr at dagens bedrifter ikke lenger har
egen vedlikeholdsavdeling, rengjøringsfolk og
vaktmannskaper. Mange kjøper også regnskapstjenester og
kantinetjenester utenfra. Det betyr at industrien over en
årrekke har skapt et tjenesteytende næringsliv rundt seg. Det
er færre som er ansatt direkte i industrien, men desto flere
som er avhengige av industriens kjøp av tjenester. Vi regner
litt enkelt at en industriarbeidsplass i dag kan ganges med 4,
mens det tidligere var riktigere å bruke 2-gangeren.
Forståelse for industriens behov må starte med å erkjenne
dens betydning.
Store konflikter mellom næringslivets behov og andre
tungtveiende samfunnsinteresser er sjeldent. Næringslivet må
imidlertid høres og de langsiktige interesser og behov må tas
på alvor enten det er samferdsel, sentrumsutvikling eller
havnesaken som står på agendaen.
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Spiller næringslivet bortekamper i
Moss?
Til tross for manglende fotballforståelse har jeg registrert at
man vinner hjemmekamper oftere enn bortekamper. Grunnen
må være at det er lettere spille godt med solid støtte fra
tribunen. Det samme gjelder i næringslivet.
Støtte fra næringslivets hjemmepublikum, eller
hjemmemarked, kan være velvilje og «frem-snakking». Like
viktig er konkret bruk av lokale leverandører. Når det
konkurreres om store og små jobber, som bidrar til å sikre
regionens arbeidsplasser, er det viktig å kunne støtte seg på et
hjemmemarked. Dette gir forutsigbarhet, soliditet og trygghet.
Dette er ingen oppfordring til å begrense konkurransen. Det jo
er nettopp konkurranse som sikrer kvalitet og service.
Snarere må vi bli flinkere til å invitere regionens håndverkere
og bedrifter til å gi tilbud på jobber og leveranser. Det koster
ingen ting, og det vil bidra til bedre lønnsomhet i regionens
bedrifter og til flere lokale arbeidsplasser.
Etter snart 20 år som næringsdrivende i Moss står det klart
for meg at vi har en av Norges beste leverandørklynger på
håndverkstjenester, teknologi, service og støttefunksjoner til
nesten enhver type virksomhet. Lokale leverandører vil oftest
kunne levere hurtigere og yte bedre service. Det er lett å tenke
at man må til Oslo for å få tjenester av høy kvalitet innen
rådgivning, advokater, revisjon, reklame, IT, arkitekter,
ingeniørtjenester osv. Min erfaring er at det meste finnes her i
Mosseregionen, men leverandørene er ofte relativt små og
spesialiserte. Det krever med andre ord litt ekstra innsats for
å finne riktig leverandør eller tjenesteyter.
Hva så med store innkjøpere av varer og tjenester som
kommunene? Det er laget et omfattende reglement for
kommunale innkjøp for å sikre transparens og objektive
kriterier for tildeling av oppdrag. Det er viktig å vite at dette
ikke er til hinder for aktiv dialog med potensielle lokale
leverandører forut for en anbudsinvitasjon, - kall det gjerne et
leverandørutviklingsprogram. Innkjøp over en halv million
kroner legges ut på det offentlige anbudstorget «Doffin». Der
møter småbedriftene dokumentasjonskrav og tidsfrister som i
praksis diskvalifiserer dem. Uten en bevisst holdning til å
utvikle lokale leverandører vil disse kjempe en umulig kamp
mot de store landsdekkende leverandørene. Både kommuner
og store bedrifter bør ta denne utfordringen!

En inkluderende byutvikling
Vi leser stadig at Moss er taperen i ulike statistikker. Vi bruker
mye penger på sosialtjenester og omsorg. Vi har høy
arbeidsledighet blant de unge, vi har rusproblemer og mange
uføre. Er det dermed sagt at alt er så galt? Vi kan snu det hele
på hodet og si at Moss tiltrekker seg utsatte grupper takket
være at vi har et akseptabelt tilbud. Sannheten ligger nok et
sted imellom disse ytterpunktene, men jeg synes ikke vi skal
akseptere et taperstempel uten videre.
Det interessante er ikke hvor store problemene er i dag, men
hva vi faktisk gjør med dem. Dersom vi eksempelvis har
dobbelt så mange unge ledige som andre kommuner, men er
bedre til å få dem i arbeid og vi gir dem et meningsfylt liv, så
har vi lykkes. Statistikken måler først og fremst
øyeblikksbildet og ikke dynamikken.
Moss har en beliggenhet som gir oss et potensial for høyere
boligpriser. Vi kan bli det mange ser på attraktivt, nemlig en
soveby med et stort antall pendlere til Oslo. Vi vil garantert
klatre på alle nasjonale statistikker over inntekt og sosiale
nøkkeltall. Om det er en ønskelig utvikling er et politisk
spørsmål og dypest sett et verdivalg.
Alternativet til en soveby er en mangfoldig by, - en by som tar
vare på sine innbyggere uansett hvilken bakgrunn og

forutsetninger de har. Mangfold krever først og fremst et
bredt utvalg av boliger og et størst mulig utvalg av lokale
arbeidsplasser. Vi bør kunne enes om at byen skal tilby
arbeid, bolig, skoler, offentlige og private tjenester og
kulturtilbud til alle som vokser opp her eller velger å flytte hit.
Uten en aktiv og positiv næringspolitikk ender vi i realiteten
opp med å sortere ut et stort antall mennesker fra byen vår.
Dette aspektet ved byutvikling kommer ofte i bakgrunnen.
Med ny jernbane og redusert reisetid til Oslo vil det bli enda
enklere å ignorere behovet for lokale arbeidsplasser. For Moss
Industri- og Næringsforening er det et en prioritert oppgave å
arbeide for et sterkt og bredt sammensatt næringsliv, - ikke
bare for næringslivets skyld, men fordi det gir oss en bedre
by.

Grønne konsekvenser for
næringslivet.
Kommunevalget har gitt Miljøpartiet De Grønne (MDG)
styringsansvar og flere sentrale posisjoner, ikke minst i Moss
er det all grunn til å gratulere med varaordføreren!
Næringslivet har så langt kunnet forholde seg til politikere
med positive holdninger og forståelse for næringslivets
behov. Det knyttes naturlig nok både forventninger og
spenning til om MDG og den nye samarbeidsplattformen vil
være like støttende til næringslivet.
Ser vi på MDG’s program og på samarbeidsavtalen som
styringsflertallet bygger på, ligger det en rekke føringer som
vil ha betydning for næringslivet. Etter en rask
gjennomlesning finner vi ikke mye som kan være negativt. Det
er imidlertid den praktiske politikk som er avgjørende, så det
blir spennende å se.
Av samarbeidsavtalen fremgår det at «ved store
byggeprosjekter skal gående, syklende og kollektiv gis prioritet i
omkjøring / alternative ruter». Vi har store
infrastrukturprosjekter foran oss i Moss sentrum. Det er bred
enighet om at jobbreiser og pendling bør skje med en
oppgradert jernbane fra Moss til Oslo. Det er også enighet om
at ny riksvei 19 er det viktigste miljøprosjekt på vei-siden i
vår region. I årene som kommer vil imidlertid de fleste
bedrifter i Moss sentrum oppleve store utfordringer på grunn
av anleggsarbeider og stengte veier. For storsamfunnet er
noen år med begrenset fremkommelighet en liten pris å betale
for bedrede trafikkforhold i fremtiden. For en liten bedrift i
sentrumsgatene vil selv bare noen måneder med svekket
fremkommelighet kunne bety kroken på døra. En god
langsiktig løsning er mager trøst for en næringsdrivende som
går konkurs i mellomtiden.
Samarbeidsavtalens uttalte satsning på en bilfri
sentrumskjerne kan være utmerket, gitt at det ikke svekker
publikums adkomst til sentrum, og at definisjonen av
«sentrumskjerne» er hensiktsmessig. Det må være en klar
oppfordring til våre politikere om snarest å gå i en åpen og
forpliktende dialog med gårdeiere og andre næringsdrivende
om hvordan trafikkavviklingen skal håndteres under
anleggsperioden, samt hvordan visjonen om en bilfri
sentrumskjerne skal bidra til et levende bysentrum.
Ta vare på de næringsdrivende i Moss sentrum. Til syvende og
sist er det større miljøgevinst ved kortreiste arbeidsplasser
enn ved kortreist mat.

Samfunnsnytte eller kortsiktighet
Robust økonomisk teori bygger på at vi har enkle
adferdsmønstre. Spissformulert innebærer dette at vi
innretter oss ut fra egeninteresse definert som «grådighet»,
kortsiktighet og risikoaversjon. Det er rasjonelt at vi vil ha
mer fremfor mindre av et gode, vi vil ha det nå fremfor senere,
og vi vil heller ha sikkerhet enn risiko.
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Den enkeltes valg er oftest også gode ut fra samfunnets
interesser. Samfunnet er tjent med at midler satses der de gir
den høyeste verdiskapning, - kall det gjerne lønnsevne.
Samfunnet er også tjent med økt risikovilje og stimulerer til
dette. Kortsiktighet gjør derimot ofte at den enkeltes
interesser kommer på kollisjonskurs med fellesskapet. Noe av
det viktigste våre politikere kan gjøre er derfor å motivere,
med pisk og gulrot, næringsaktørene til å tenke langsiktig.
I lokalsamfunnet ser vi ofte eksempler på dette. En tomteeier
vil ønske høyest mulig pris, hurtig realisasjon av verdien og
hun vil ha aversjon mot risiko. I lang tid har boliger gitt den
høyeste verdi av en utbyggingstomt. Det betyr også at det man
bygger kan selges fremfor å drives langsiktig. I perioder har
bilbasert handelseiendommer vært svært populært blant
investorer. Resultatet blir for lave investeringer innen
risikofylt næringsvirksomhet. Satsing på næringsvirksomhet,
og spesielt kulturnæringer, er langt mer risikofylt, og det
krever et evighetsperspektiv.
Mange næringsarealer ligger naturlig til rette for
transformasjon til bolig. Vi har sett mye av dette i Moss, både i
sentrum og i Varnaveien-området. Dette skjer oftest i
etterkant av en konkurs eller annen form for
bedriftsnedleggelse. Da tar man frem kalkulatoren og
konkluderer raskt med at ny industri ikke kan bære den
samme tomtepris som et boligprosjekt. Dette er en sterk
drivkraft som gjør at bolig og handel oftest vinner frem. I det
øyeblikk politikerne åpner for regulering til noe annet enn
industri, har fremtidig industri tapt. Taperen er i virkeligheten
samfunnet og visjonen om et mangfoldig arbeidsliv.
I dag er de få gjenværende næringsarealer, spesielt langs
sjøen, under et voldsomt press. Samfunnet er tjent med at
disse forvaltes i et evighetsperspektiv med vekt på næring og
kultur. Behovet for klok og langsiktig politisk styring er stort.

Mosseregionens universitet
Forrige uke hadde Byavisa en bred omtale av Norges miljø og
biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås. Bakgrunnen var et
medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening hvor
sentrale personer fra universitetet ble utfordret til å redegjøre
for hva NMBU kan gjøre for regionens næringsliv.
I Mosseregionen tenkes det oftest på Høgskolen i Østfold når
det snakkes om forskningsbasert nyskapning. Moss ligger
riktignok i Østfold fylke, men avstanden til Ås er kortere, og
det som foregår ved NMBU og de øvrige institutter, har en helt
annen relevans for næringslivet.
De som fortsatt forbinder Ås – miljøet med landbruk må
snarest oppdatere seg. Med sine 5200 studenter, 1700 ansatte
(800 forskere) og over 60 ulike studieprogrammer dekker
universitetet et bredt spekter av studier. NMBU har gått fra å
være Norges Landbrukshøgskole til å være et universitet i
sterk vekst. Etablering av nye institutter som
Handelshøyskolen ved NMBU, studieprogram som Industriell
økonomi og en rekke andre sivilingeniørutdannelser, har
trukket nye typer studenter til Ås. Spesielt bør man merke seg
mastergradsstudiet i entreprenørskap og innovasjon.
For næringslivet i vår region er forskningsaktiviteten enda
viktigere. For en regional høyskole vil undervisning på
bachelornivå være det viktigste. Som et nasjonalt universitet
driver derimot NMBU forskning i nasjonal og til dels
internasjonal toppklasse. Mosseregionen har et stort og
mangfoldig næringsliv, men vi trenger innovative impulser
som kan bidra til omstilling og nyskapning i næringslivet.
NMBU har det vi mangler, - et ledende miljø for nyskapning
som savner relevante samarbeidspartnere i næringslivet.
Vi inviterte NMBU til å fortelle hva de kan gjøre for
næringslivet i vår region. Svaret var svært tydelig at det er
behov for en toveis kommunikasjon mellom NMBU og
næringslivet i Mosseregionen. Begge parter har mye å tjene på
et slik samarbeid.

Vi må ikke la oss distrahere av fylkesgrensen. Mosseregionen
har i praksis sitt eget universitet. Det er ikke stort lengre
reisetid fra Moss til Ås enn fra Aker Brygge til Blindern. Vi
håper bedriftene tar imot utfordringen, og vi krysser fingrene
for et gjensidig og nyttig samarbeid mellom NMBU og
regionens næringsliv. Nærheten til NBMU bør også åpne
muligheter for byutviklingen i Moss, men det er en egen
historie.

Mosseregionens beste investering
Etter mange års innsats, og med mange gode krefter i sving,
ser det ut til at etableringen av AIM på Rygge faller på plass. Et
avansert teknologimiljø skal vedlikeholde motorer for de nye
jagerflyene. Anslagsvis 100 nye arbeidsplasser vil gi positive
ringvirkninger i form av økt etterspørsel til lokalt næringsliv,
nyetablerte familier og økt skatteinngang.
Det er alltid risikofylt å løfte frem enkeltpersoner. Men
foruten de svært engasjerte og dyktige ordførere i Rygge og
Råde, er det på sin plass å trekke frem Mosseregionens
Næringsutvikling AS (MNU) med daglig leder Yngvar
Trandem og prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud i spissen.
MNU ble etablert allerede ved årsskiftet 2006/2007 etter
initiativ fra blant annet Sparebank 1 Østfold Akershus, Moss
Industri- og Næringsforening og kommunene i regionen.
Finansiering har vært et tilbakevendende tema og det er
jevnlig stilt spørsmål om dette er bortkastede penger. Likevel
har man lykkes i å sikre seg bidrag fra både bedrifter,
kommunene og andre offentlige kilder.
Flyttingen av AIM til Rygge er et gjennombrudd for det arbeid
som MNU har gjort med en rekke mulige bedriftsetableringer
nå i 9 år. Flyttingen av AIM til Rygge er på ingen måte det
eneste som er kommet ut av innsatsen, men dette alene er et
resultat som rettferdiggjør satsningen på MNU gjennom alle
disse årene. Næringsutvikling er en svært langsiktig prosess
og innebærer minst 100 «stang ut» for hver gang man scorer i
form av nye arbeidsplasser.
På denne bakgrunn er det lov å glede seg over et håndfast
resultat. Min påstand har vært at det tar minst 10 år å bygge
opp nødvendig kompetanse, nettverk og den kultur som må til
for å drive effektiv næringsutvikling. Det som er imponerende
hurtig bygget opp i MNU, betyr at man med stor sannsynlighet
vil ha økt treffsikkerhet i sitt videre arbeid i årene fremover.
Skal Mosseregionen trekke fordelen av dette må det sikres at
selskapet kan få arbeidsro og mulighet til å konsentrere seg
om de langsiktige prosessene. Det klare budskap må derfor
være at kommunene og næringslivet i fellesskap sikrer
langsiktighet i finansieringen og at man lar MNU få
konsentrere seg om sine kjerneoppgaver.

Verdien av service
Det fysiske produkt kan ofte være det samme hos flere
leverandører. Graden av opplevd service er ofte forskjellen på
om en kunde kommer tilbake eller ikke. Vi har alle både gode
og mindre gode erfaringer med service. De dårlige ender
oftere enn de gode i avisspaltene eller deles på sosiale medier.
Det er kanskje ikke så uventet all den tid god service bør være
regelen og dårlig service bør være det sjeldne unntak. Bildet
som skapes av servicenivået generelt blir dermed unødig
negativt. Enhver tjenesteyter ønsker seg kunder som tar opp
sin misnøye direkte, og som deler sine gode opplevelser med
mange. Slik «frem-snakking» av det lokale næringsliv er
viktig.
En kald dag sist vinter hadde jeg lånt den gamle varebilen til
Hotell Refsnes Gods for å kjøre noen varer til Oslo. I det jeg
rundet Flemming-hjørnet eksploderte det ene piggdekket og
jeg rullet inn på Statoil-stasjonen med flatt dekk. Med lite tid
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og temmelig stresset, i tynne sko og kontor-dress, gikk jeg inn
til Statoil og forklarte problemet. Forventningene var ikke
høye. Vi er jo dessverre blitt vant til at bensinstasjoner har en
betjening som kan mer om pølser enn om biler. Desto
hyggeligere å møte en kar som på et øyeblikk stilte med
verktøy og jekk, fikk frem reservehjulet fra undersiden av
bilen og fikk det montert. Betaling ville han ikke ha og mente
dette fikk være en del av den service de skulle tilby på hans
bensinstasjon.
Det eneste problemet nå var at reservehjulet hadde
sommerdekk og bilen for øvrig hadde piggdekk. Jeg fikk det
råd å kjøre opp på Dekkhotellet i Kvaenveien. Der ble jeg møtt
av følgende beskjed: «Vi tar det med en gang. Ta deg en tur og
se på de nye bilene inne hos Bilbutikk 1. Vi ringer straks bilen
er klar.» Jobben var gjort på noen minutter. Hele operasjonen
fra dekket eksploderte til jeg var på vei til Oslo igjen, tok
mindre enn en time.
Jeg lovet meg selv at jeg skulle sende en hyggelig takk til de
gode hjelperne på Statoil og på Dekkhotellet. Jeg husker
dessverre ikke navnene på disse karene, men herved
overbringes en forsinket, men hjertelig takk. Medarbeidere
med serviceinnstilling er avgjørende for en bedrift. La oss
spre de gode opplevelsene.

Svart arbeid – et spørsmål om
holdninger
Fristelsen til «å betale svart» dukker gjerne opp når noen
tilbyr redusert pris dersom jobben kan gjøres opp uten
kvittering. Det offentlige skal ha 25 % moms, den ansatte skal
betale 40 – 50 % skatt og arbeidsgiver skal betale både
arbeidsgiveravgift, pensjonsavgifter og feriepenger. Det er
mye å spare for den som velger å se bort fra lovverket og
fellesskapets behov for de inntekter. De fleste har vel
motforestillinger til å betale eller å motta svart betaling, men
dessverre viser det seg at fristelsen kan bli for stor når det
dreier seg om egeninteressen og ikke den mer teoretiske
«prektighet».
I tillegg til å være regelrett tyveri fra fellesskapet, er svart
arbeid også et stort problem for næringslivet.
Håndverkerbedrifter som ikke vil delta i dette, blir presset ut
av markedet av useriøse aktører. Forskjellen på hvitt og svart,
organisert og uorganisert, seriøst og useriøst, og ikke minst de
ansettes arbeidsforhold, kan utgjøre en prisforskjell på opptil
100 %. De tradisjonelle, seriøse håndverkerne som malere og
snekkere, hvor det er begrensede krav til offentlig
godkjennelse, er langt på vei ute av markedet. For rørleggere
og elektrikere holder den seriøse del av bransjen bedre stand,
men presset merkes også der.
Det har lenge vært søkt etter løsninger på dette. Man kan
tenke seg at privatpersoner får fradrag i skatten for kjøp av
tjenester når det fremlegges kvittering som dokumenterer at
alle skatter og avgifter er betalt. Slike ordninger er imidlertid
tungvinte og fulle av smutthull. Det er gjort forsøk med dette i
Sverige, men erfaringene er blandede
Problemet vil aldri kunne løses uten klare holdninger mot
svart arbeid. Folk i sentrale tillitsverv i samfunnet, som lojalt
burde støtte fellesskapets interesser, kjøper tjenester hvor
skatter og avgifter unndras. Det synes sosialt akseptert å
nærmest skryte av de besparelser man gjør. Vi nøler ikke med
å anmelde tyveri, mens vi ser gjennom fingrene på å unndra
samfunnet for lovmessige skatter og avgifter.
Et seriøst og konkurransedyktig næringsliv trenger kunder
som ser verdien av den velferdsmodell samfunnet bygger på,
og som er villige til å ta sin del av regningen.

Er det en «gyllen regel» i
næringslivet?
Hver eneste dag opplever vi at næringslivet angripes fra ulike
hold. Det kan være gode grunner til dette, men dessverre ser
vi ofte også angrep på selve hovedoppgaven for næringslivet,
nemlig å skape de verdier som skal drive frem
velstandsutviklingen og sørge for at samfunnet har ressurser
til å løse sine mange oppgaver. – De fleste tror vel fortsatt at
rekkefølgen er å skape først og dele etterpå.
Fra næringslivets side må vi ha stor grad av ydmykhet for det
faktum at det tas mange snarveier. Det gamle ordtak om at
«veien til rikdom går langs fengselets murer» er dessverre
stadig aktuelt. Nærhet til store verdier øker naturlig nok
risikoen for uakseptabel adferd. Er det da slik i næringslivet at
«god moral» er alt du ikke blir straffeforfulgt for? Dersom
man orienterer seg i hovedsak gjennom mediene kan man fort
sitte med det inntrykket. Mediene har en viktig oppgave i
påpeke uakseptabel opptreden i næringslivet, men oppgaven
med å gi et riktig og balansert bilde av næringslivets
opptreden må nok næringslivet selv ta ansvar for.
Jeg har hatt det store privilegium å få arbeide tett med mange
av de fremste næringslivsledere og eiermiljøer i Norge og dels
internasjonalt. Mitt inntrykk er at vi har en stor majoritet av
bedrifter og aktører som tenker langsiktighet og
samfunnsansvar, og som legger hele sin ære i å operere trygt
innenfor de rammer som lover, samfunnsansvar og god
«eierstyring» tilsier. En av disse ga meg følgende innføring i
eierfamiliens moral-kodeks: «Vi skal kun tjene penger på å
skape verdier, aldri på å forfordele til egen vinning.» Jeg har
dvelt over denne formuleringen i de 30 årene vårt samarbeid
har pågått. Jeg blir mer og mer trygg på at dette må være den
«gylne regel» for næringslivet.
Et næringsliv tjener samfunnet godt dersom det konsekvent
sjekker sine planer mot det enkle spørsmål: Skaper vi verdier?
Det er lov å krangle og konkurrere om hvor mye av
verdiskapningen den enkelte skal ha, men man bør aldri begi
seg inn i en disposisjon hvor den samlede samfunnsmessige
verdiskapning er negativ, selv om man selv kommer aldri så
godt ut av det.

Havna – en ressurs for fremtidens
Moss
Med Miljødirektoratets vedtak åpnes det for utfylling i sjøen
og for utvidelse av Moss Havn. Det gjør det lettere å tenke
fremover og å se Moss Havn i et større
byutviklingsperspektiv. Den planlagte utfylling gir store
fordeler ved at det sikrer tilstrekkelig plass for å kunne drive
en moderne havn, samtidig som det kan frigjøres arealer
nærmere Moss sentrum til byutvikling. Jeg savner også en
smule entusiasme rundt mulighetene for en ny strand på
denne kanten av byen.
Et av argumentene mot denne, tross alt moderate, utfyllingen
har vært omsorg for det biologiske mangfold på bunnen av
Værlebukta. Det er generelt flott med et ærlig engasjement for
alger, misteltein og sommerfugler, men det er en påfallende
sammenheng mellom de som engasjerer seg i slike
enkeltsaker og de som kan miste utsikt eller andre private
goder. Det er absolutt ingen kostnader eller risiko knyttet til å
obstruere prosjekter av åpenbar samfunnsmessig betydning.
Klageadgang er en viktig demokratisk rettighet som skal gi
oss bedre prosesser og beslutninger, men realiteten er blitt at
det legges til rette for en uhemmet, risikofri og kostnadsfri
obstruksjonsrett for den som setter egne private interesser
foran samfunnsinteressene. Det som var ment som en
styrking av demokratiet, er i mange tilfeller blitt det motsatte,
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nemlig et aksjonsdemokrati som setter til side det
representative demokrati.
Nå bør utviklingen av Moss Havn få ro slik at det kan
fokuseres på havnens egne behov som bedrift og på
brukernes behov for konkurransedyktig, effektiv og
miljøvennlig transport. Sjøtransportens fremste fortrinn er
miljøvennlighet, ikke minst om det legges til rette for direkte
omlasting til jernbane. Dette er kommet i bakgrunnen i en
debatt hvor nettopp miljøaspektet har vært løftet frem.
En ny og velkvalifisert leder er på plass i Moss Havn. Sammen
med dyktige og erfarne medarbeidere skal han utvikle en
viktig bedrift i Moss med lang historie og en spennende
fremtid. – En fremtid som vil preges av store endringer både i
omgivelsene og i de krav som stilles til en moderne havn. De
skarpe og til dels populistiske utspill vi var vitne til før
kommunevalget, bør nå vike plass for en bred enighet og
forståelse for betydningen og nytten av Moss Havn.

NRK Fredrikstad?
En god start på dagen er å få med seg NRKs lokale
nyhetssending. Det er en rutine som de aller fleste, i det
minste godt voksne, har. NRK Østfold har hyggelige verter
som leverer kritisk journalistikk av god kvalitet, men som
likevel holder en gjennomgående positiv vinkling. Basert på
flere års lytting til disse sendingene har jeg etter hvert en
detaljert innsikt i det meste som skjer i Nedre Glomma
regionen, og spesielt i Fredrikstad. Dekningen av nordre og
indre del av fylket er det imidlertid verre med. Det kan virke
som om en brannutrykning i Moss må skyldes en storbrann
før den dekkes med større engasjement enn om brannbilen
rykker ut for å redde en katt ned av et tre i Gamlebyen i
Fredrikstad.
Et illustrerende eksempel var dekningen av Edvard Munchs
150 års jubileum. Jeg lyttet interessert til et langt innslag om
dette på NRK Østfold, med store forventninger til å få høre om
Munchs liv på Jeløy, om Grimsrød, Mossepiken og Konsul
Sandberg. Men det handlet mest Munchs tante Karen med
opphav i Fredrikstad. En telefon til redaksjonen avdekket at
kunnskapen om Munchs tilknytning til Moss var minimal. Til
redaksjonens forsvar skal det sies at de lynraskt ankom Moss
med TV-team og journalist. I TV-sendingen på kvelden ble
således Munchs liv på Jeløy fra 1913 til 1916 skildret på en
utmerket måte.
Det kan trekkes to ulike konklusjoner av dette. Den mest
nærliggende er at Nedre Glomma regionen er seg selv nok.
Den alternative konklusjon er at vi nord i fylket må bli flinkere
til å holde en dialog med NRK Østfold slik at kanalen blir en
god formidler av nyheter og bakgrunnsstoff for hele fylket.
Min opplevelse er at det ikke mangler vilje i redaksjonen, det
skorter snarere på gode tips og innspill til saker.
For næringslivet er dette spesielt viktig. Den relevante region
for næringslivet strekker seg fra Halden til Ås, eller den del av
landet vårt som ligger øst for Oslofjorden, men langt nok unna
Oslo til å leve et noenlunde selvstendig liv. Det er behov for en
nyhetsformidler som dekker næringslivsstoff for hele dette
området. Hvem tar utfordringen og lager Østfolds «rosa
sider»? NRK Østfold, Amedia eller Byavisene?

Korrupsjon som samfunnsproblem
For en uke siden møtte tidligere Økokrim-topp Erling
Grimstad næringslivet i Moss. Bakteppet for møtet var en
rekke saker hvor både store, anerkjente selskaper og det
offentlige er blitt trukket inn i grove korrupsjonssaker. Det er
nok å nevne Yara, Telenor / Vimpelcom og Statoil - Horton,
samt Ruter, vannverk-saken og Store Norske-saken. Vi liker å
tenke på Norge som et av de minst korrupte land i verden,
men antallet saker er overveldende. Når vi også vet at

Økokrim mener at 3 av 4 går fri av økonomisk kriminalitet, er
det all grunn til å ta dette på alvor.
Det er flere grunner til at Moss Industri- og Næringsforening
engasjerer seg i dette. Det vanligste er å fokusere på
omdømmetap. Det er selvfølgelig viktig, men det rammer
primært de selskaper og personer som har vært involvert i
korrupsjonen. Det er større grunn til å bekymre seg for de
indirekte virkninger, nemlig konsekvenser for samfunnet i
videste forstand og konsekvensene for den bedriften som
kanskje taper oppdraget på tross av best pris og det beste
produktet. Den som har jobbet hardt og seriøst med å levere
et gunstig anbud og deretter sitter med en berettiget mistanke
om at andre er usaklig preferert, vet godt hvor demotiverende
slikt er. I ytterste konsekvens går seriøse bedrifter til grunne.
Vårt samfunn er bygd på en åpen markedsøkonomi. Det
fungerer bare dersom det er høy grad av tillit mellom partene.
Korrupsjon er, sammen med svart arbeid, den farligste «gift»
for et velfungerende marked. Dette gjelder i like stor grad stat
og kommune. Her er kravet til tillit også avgjørende for et
velfungerende politisk system og demokrati.
Aktivt anti-korrupsjonsarbeid må få en sentral og selvfølgelig
plass i både bedrifter og i offentlig forvaltning. Vi har i løpet
av noen år gått fra en virkelighet hvor man fikk skattefradrag
for korrupsjon (frem til 1996) til at det anses å være grov
kriminalitet. Det er en god og riktig utvikling. Særlig Yarasaken viser at dette er et topplederansvar. – Et ansvar som må
utøves ved at styremedlemmer og toppledere både har, og
evner å kommunisere, gode holdninger mot korrupsjon.

Lokalisering i Østfold
Nylig ble plassering av hovedkontoret for det nye Øst
Politidistrikt besluttet lagt til Ski og ikke til Sarpsborg.
Skuffelsen og overraskelsen var stor i deler av Østfold.
Skuffelsen er lett å dele, men noen overraskelse bør det ikke
være.
Fra tid til annen mobiliseres det for å få flyttet statlige
virksomheter til vår del av landet, eller for at Østfold skal bli
vertskap for regionale virksomheter. Grunnen er selvfølgelig
at det kan gi arbeidsplasser og aktivitet til en region som ikke
er overrepresentert når statlige virksomheter skal lokaliseres
utenfor Oslo. Vi er på en måte for nær Oslo til at det blir
skikkelig distriktspolitikk å flytte virksomhet så kort vei som
hit. Ski er imidlertid enda nærmere Oslo enn hva Sarpsborg
er. Det må altså være andre grunner til at Sarpsborg blir
forbigått av Ski ved plassering av politiet. Spørsmålet er om
Østfold alltid nominerer sin beste kandidat som alternativ
lokalisering.
Vi har over en årrekke sett at sykehus, høyskolestudier,
fylkesadministrasjon, NHO og en rekke andre virksomheter
plasseres i Østfold på grunnlag av en lokal dragkamp eller
hestehandel i Nedre Glomma regionen uten reell vurdering av
andre deler av fylket. Konkurransen mellom Fredrikstad og
Sarpsborg er reell, det samme er utelukkelsen av andre
lokaliseringsalternativer. Det er godt mulig dette er
fordelaktig for Nedre Glomma regionen, men for Østfold som
helhet er resultatet både en rekke feillokaliseringer og direkte
tap av aktivitet for fylket. Politiets valg av Ski fremfor
Sarpsborg er åpenbart fornuftig for et politidistrikt som
omfatter det meste øst for hovedstaden. En plassering i
Vestby, Moss eller Rygge ville være langt mer attraktivt for
det aktuelle politidistrikt, men slik Østfold drives kommer
oftest ikke slike forslag frem.
Når lokaliseringssted skal foreslås for statlige virksomheter,
må man løfte frem den lokalisering som har størst mulighet
for å nå opp. Nedre Glomma regionen har åpenbare ulemper
sammenlignet med den mer sentralt beliggende del av fylket.
Vi må innse at Østfold er den minst sentrale del av en region
som omfatter alt sydøst for Oslo. Ut fra en snever Østfoldtenkning definerer man Nedre Glomma regionen som sentralt
i Østfold. Resultatet blir tap av viktige muligheter for
regionen.
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