
Medlemsmøte  
i 

Moss Industri- og Næringsforening 
 

Innledning ved Widar Salbuvik 

24. februar 2015 



Agenda 

• Hva driver vi med? 

– Widar 

• Presentasjon av nye hjemmesider 

– Tone 

• Presentasjon av MNU 

– Yngvar 



 

Foreningens visjon og formål: 
• Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv.  
• Legge til rette for vekst for et bredt næringsliv i 

regionen og synliggjøre den samfunnsmessige 
betydningen av medlemmenes verdiskaping.  

• Betjene og støtte sine medlemmer, spille en aktiv 
rolle overfor myndighetene, og arbeide for god og 
riktig informasjon til opinionen om næringslivets 
samfunnsmessige betydning. 
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Hvem er vi? 

• 120 medlemmer i Mosseregionen. Tilnærmet alle større 
bedrifter, men også en rekke mindre bedrifter og personlige 
medlemmer. 

• Samlet økonomisk, direkte verdiskapning er over kr. 3 
milliarder. 

• Foreningen ledes av et styre, og drives av daglig leder og 
sekretær. 
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Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) er et 
utviklingsselskap: 

– En pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i 
eksisterende og nye virksomheter. 

– MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og 
eksisterende og nye virksomheter. 

– MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte 
næringsutviklingsprosjekter i regionen 

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en interesse-
forening for industri og næringsliv. 
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Hva prioriterer vi? 

 

• MIN ønsker en attraktiv byutvikling 

• MIN ønsker en aktiv og næringsvennlig region 

• MIN ønsker en god infrastruktur som gir fremkommelighet 
og som tar hensyn til miljøet 

• MIN ønsker en storkommune i regionen 

 
(Fra foreningens handlingsplan vedtatt av generalforsamlingen.) 
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2014 i statistikk 

• Møter med de politiske partier. 

• Innspill til partiprogram-arbeidet hos flere partier. 

• Deltagelse i samarbeidsfora med NMBU og HiØ. 

• Dialog med Kjeller, SIVA, Vekst i Grenland, NHO. 

• Møter med Stortingspolitikere om samferdsel og 
næringspolitikk. 

• Innspill til planer for Moss havn, Sentrumsplan, 
Oslofjordkryssing, Dypvannskaier i Moss, 
Innovasjon og såkornfinansiering, Hovedvei-
system for Moss og Rygge. 

 



Vårt budskap til de politiske 
partier i Moss 

VALGET står mellom: 

En mangfoldig by 

og 

en soveby? 
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Hva vil vi med byen vår? 

• Skal vi kopiere Drammen? 
– Satse på estetikk fremfor skole og omsorg? 

• Skal vi bli som Bærum? 
– Vestvendt fjordutsikt og «pene mennesker»? 

• Ønsker vi høye boligpriser og akademikere 
som pendler til Oslo? 

• Nei, vi skal utvikle det som er bra i Moss: 
– En by som kan tilby bolig, arbeid og aktiv 

deltagelse i kulturlivet til alle som vokser opp her. 



Industrien har fortsatt stor betydning 

 



Hva skjer med arbeidsplassene? 

• Store / modne selskaper: 

– Oppkjøp og sammenslåing 

– Rasjonalisering / nedbemanning 

– Outsourcing / spesialisering 

– Globalisering / flytting til lavkostland 

Her taper 
vi arbeids-
plasser i 
Moss 



Hva skjer med arbeidsplassene? 

• Store / modne selskaper: 

– Oppkjøp av konkurrenter 

– Rasjonalisering / nedbemanning 

– Outsourcing / spesialisering 

– Globalisering / flytting til lavkostland 

• Små / nye selskaper 

– Innovasjon 

– Ansettelser  

– Spesialisering 

Her taper 
vi arbeids-
plasser i 
Moss 

Her trenger vi 
arealer, ideer og 
risikovillig kapital 
for å kunne 
skape noe nytt 



Vi må få opp «produksjonen» av nye 
bedrifter 

• Livssyklus for en bedrift er ikke lenger 100 år, 
men 5 – 20 år. 

• Det må derfor produseres nye bedrifter i et 
langt større tempo. 

• Det må drives aktiv «akkvisisjon» av bedrifter. 

• Men, vi må ikke glemme å legge til rette for 
vekst og utvikling i de bedriftene vi har! 



Hva skaper innovasjon og 
kommersialisering?  

 

 Kompetanse (fra forskning, næringsliv, 
 «oppfinnere») 

+    Kapital (av ulike typer) 

=    Muligheter 

 



Hva «lager» en bedrift? 

  Kompetanse (fra forskning, næringsliv, 
 «oppfinnere») 

+    Kapital (av ulike typer) 

=    Muligheter 

 

      Riktig kompetanse 

+    Riktig kapital 

=    Bærekraftige virksomheter («bedrift») 



Hva «lager» en bedrift? 

  Kompetanse (fra forskning, næringsliv, 
 «oppfinnere») 

+    Kapital (av ulike typer) 

=    Muligheter 

 

      Riktig kompetanse  (JA) 

+    Riktig kapital  (NEI) 

=    Bærekraftige virksomheter (PROBLEM) 



To «typer» investorer 

• Finansielle 
 

• Aktive 
– Lokale vs. nasjonale / globale 

– Langsiktige / kortsiktige 

– Helhetlig tenkning, ser de sin plass i en langsiktig og 
balansert utvikling av regionen? 

 

Den verdiskapende investor er ikke finansiell, men 
er snarere en «samfunnsentreprenør». 

 



Hva med vår lokale kapital? 

• Vi har knapt noe lokalt eller regionalt marked 
hvor man kan finansiere større prosjekter. 

• Vi har en totalkapital som er «normal» for 
regionens størrelse. 

• Kapitalen er i uvanlig stor grad forvaltet som 
finansiell kapital og ikke satset i lokale aktive 
bedrifter. 

• Lokale aktive investorer er nødvendig for å 
mobilisere nasjonale investorer til regionen. 



Hva kan vi / dere gjøre? 

• Omdømme: Hyre inn Geelmuyden.Kise eller 
30.000 ambassadører? 

• Holdninger til satsningsvilje! 

• Spiller vi hjemmekamper eller har vi 
bortepublikum også hjemme? 

• Har vi en kultur for å støtte opp om satsninger? 

• Unner vi hverandre suksess? 

• Tjener mediene byens interesser? 
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Hva kan vi / dere gjøre? 

• Omdømme: Hyre inn Geelmuyden.Kise eller 
30.000 ambassadører? 

• Spiller vi hjemmekamper eller har vi 
bortepublikum også hjemme? 

• Har vi en kultur for å støtte opp om satsninger? 

• Unner vi hverandre suksess? 

• Tjener mediene byens interesser? 



Budskap: 

• Vi må støtte hverandre. 

• Vi må bruke det lokale næringsliv. 

• Moss kommune må tenke lokalt i sine innkjøp. 

• Vi må alle være ambassadører for byens 
næringsliv. 

• Vi må feire suksessene mer enn vi dveler ved 
det negative. 

 



Hva har vi i Mosseregionen? 

• Kvalifisert arbeidskraft. 

• God tilgang til underleverandører. 

• Kaifronter, men disse er under press. 

• God infrastruktur (alt er relativt…) 

• Kort vei til Vestfold / Grenland. 

• Pendleravstand for svensk arbeidskraft. 

 



MIN påstand: 

• Vi har et svært godt utgangspunkt for å 
etablere ny industri og nytt næringsliv. 

• Det finnes knapt noen region i Norge som er 
bedre posisjonert for «re-industrialisering» 
enn her. 

MEN: 

• Vi må verne om, utvikle og fremheve de sterke 
sidene ved regionen. 

 



Viktige «verneområder»  
– næringsarealer med tilgang til kaifront 



Viktige «verneområder»  
– næringsarealer med tilgang til kaifront 



Moss Næringspark Jeløy 

 



Moss Havn 



Eksempel på en mulig nyetablering i Moss 
«Subsea AS» – vedlikehold, sertifisering og 

reparasjon av «risers» til oljeboring. 
80 – 120 arbeidsplasser 

Gggggggggggg
g 
 



Hva er poenget? 

• Havneområder er en av samfunnets knappeste og 
mest verdifulle ressurser. 

• Vi bør ha et sterkt innslag av langsiktig offentlig 
eierskap for å sikre disse i et evighetsperspektiv. 

• Vi kunne ikke for 50 år siden spå om hva vi lever 
av i dag. 

• Vi kan ikke i dag spå om hva vi skal leve av om 20 
– 50 år. 

• Nedbygging av havne- og kaiområder er 
irreversibelt i et 100 års perspektiv.  



MIN ønsker: 

• En balansert utvikling som sikrer en rimelig 
grad av vekst for Moss Havn. 

• Drift og utvikling av havna med fokus på 
verdiskapning for samfunnet, regionen, havna 
og næringslivet. 

• Fleksibel fremtidig anvendelse, men ingen 
irreversibel nedbygging. 

• Havna må være en næringsreserve i et 
evighetsperspektiv. 



Torger Reve 
2005: 
«Industrien er 
død. Det er en 
viss type 
industri vi ikke 
bør felle så 
mange tårer 
over å miste.» 



DNB Industri-
konferanse 
2015: 
«Lenge leve 
industrien! – 
Hvorfor norsk 
industri er 
større og 
sterkere i 2020 
enn i dag.» 



Oppsummering 
• I møte med partiene synes det å være bred 

enighet om at næringslivet må gis gode 
rammer. 

• I mediene synes det å være uenighet om 
absolutt alt blant politikerne. 

• Det er forbausende lite kunnskap om 
næringslivets behov, struktur og betydning. 

• Dialogen med politikerne er derfor viktig for å 
skape forståelse og kunnskap og demme opp 
for populisme. 



Interessant kommentar 

 

«Det er vanskelig å diskutere når du 
bruker så mye fakta!» 

 


