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Agenda
 Kl. 15.00 Generalforsamling i Vanity Fair. 
 Kl. 16.30 Servering av to-retters middag i Kongesalen. 
 Kl. 17.30 Medlemsmøte i Vanity Fair:

 Rygge og Moss har nå slått seg sammen til Moss Kommune
Ordfører Hanne Tollerød informerer om kommunesammenslåingen og hvordan den nye kommunen 
er støttespiller for næringslivet. 

 Knut Vareiede, prosjektleder for Telemarksforskning og Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder 
Moss Industri- og Næringsforening vil gi en presentasjon av foreløpige resultater fra en 
markedsundersøkelse som gjennomføres i forbindelse med pågående strategiprosess i 
foreningen. 
 Påfølgende diskusjon

 Foreningen er aksjonær og initiativtager til etablering av Mosseregionens Næringsutvikling 
AS (MNU), og har et nært og godt samarbeid med disse.
Daglig leder Yngvar Trandem vil gi en presentasjon av det arbeidet MNU gjør og vil informere litt om 
prosessen for ny strategisk næringsplan for Mosseregionen. 

 Kl. 19.30 Avslutning av faglig program. 
Kvelden avsluttes med en drink i baren.



Utgangspunkt

 MIN har et plandokument som gjelder for perioden fra og med 2017 til og med 
2019.
 Vedlagte plan ble styrebehandlet den 14. januar 2017.

 Strategiske satsingsområder:

 MIN vil arbeide for en attraktiv byutvikling

 MIN vil arbeide for en aktiv og næringsvennlig region

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

 MIN er til for sine medlemmer

 Dokumentets handlingsplan vil til enhver tid tilpasses dagens aktuelle situasjon og 
næringslivets behov. 

 I utgangspunktet skal planene revurderes hvert annet driftsår.



MIN strategiprosess

MNU 
strategikonferans
e den 05.11.19

• MIN 
presenterer 
Nåsituasjonsan
alyse av 
næringslivet i 
mosseregionen
, og innspill på 
hvordan vi 
lykkes sammen 
for å bidra til 
et lønnsomt 
næringsliv 
med flere 
arbeidsplasser 

MIN styremøte 
den 26.11.19

• Styret 
diskuterer 
markedsunders
økelse for å få 
input på 
satsingsområd
er og 
tilhørende 
tiltak

MIN styremøter  
10.12.19 og 
26.01.20

• Styret diskuterer 
strategiske 
satsingsområder 
og tilhørende 
tiltak

MIN styremøte og 
medlemsmøte 
den 25.02.20

• Medlemsmøtet 
den 25.02. 
brukes til å 
presentere 
markedsunders
økelse og få 
input til MIN 
sin 
strategiplan

MIN styremøte 
den 31.03.20

• Styret vedtar 
ny strategiplan 
for MIN



Forslag til målsettinger plassering 
Næringslivsindeksen for perioden 2020-2022

Næringslivsindeks 2018 2019 2020 2021

Produktivitet 53 51 48 42

Lønnsomhet 57 53 49 42

Nyetableringer 27 23 18 10

Arbeidsplassvekst 42 37 31 20

Næringslivets 
relative størrelse

62 60 58 54

Total 55 47 38 20



Vi må bli enige om målsettinger for antall 
arbeidsplasser i perioden 2019-2022

2018 2019 2020 2021

Antall arbeidsplasser privat 16.759

Antall arbeidsplasser offentlig 7.873

Totalt antall ansatte 24.632

Nye arbeidsplasser pr år 680



Viktigste fanesaker for å oppnå disse 
målsettingene

 Samferdsel

a. Overordnet: god samferdsel som gir fremkommelighet og som tar hensyn til miljøet

b. Ny Riksvei 19 fra havneområdet i Moss til E6 med økt økonomisk ramme

c. Flytting av fergeleiet i Moss samtidig med bygging av ny Rv 19, inkl finansiering

d. Gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge

e. Utbedring av på-/avkjøringsløsningen fra/til E6 ved Mosseporten, jfr vedlagt skisse

f. Økt ramme til utbedring av fylkesvei 120, fv 220 og fv 110

g. Videreføring av Inter-City jernbanen og ny jernbanestasjon i Råde 

 Kompetanse

a. Tale næringslivets sak i samfunnsdebatten.

b. MIN arrangerer minimum 6 medlemsmøter hvert år

c. Viken Teknolgiklynge 4.0 som sammen med NMBU, HIØ, Oslo MET, Fagskolen i Østfold har skapt Viken Akademiet 4.0.

 Sentrumsutvikling

a. Gode bomiljøer, godt tjenestetilbud og et levende kulturliv er viktig i konkurransen om attraktive arbeidstagere, og dermed også
for lokalisering og konkurransekraft for bedrifter. 

b. Videreutvikle og synliggjøre hva som er tilgjengelig i Moss sentrum av butikker, restauranter, kulturarrangementer, helse og 
næringsliv for øvrig

c. Støtte Moss i Sentrum, Byliv Moss om å nå disse målene.



Viktigste fanesaker for å oppnå disse 
målsettingene (forts.)

 Næringsvennlig region
a. Rask respons og service fra kommunens etater og politikere på henvendelser fra næringslivet

 Bidra til å digitalisere henvendelser for raskere saksbehandling

b. Tydeliggjøre for regionens politikere viktigheten av å regulere attraktive næringsarealer.
 Kommunene i regionen må således være langsiktige i sin disponering av slike knappe ressurser.  

 Kapitaltilgang
a. Kompetanse og interesse for investering i bedrifter må økes

b. Holdningsskapende arbeid for investering i bedrifter må intensiveres

c. Dialogen med bedrifter og investorer må styrkes

d. Regionens muligheter når det gjelder investeringsobjekter må markedsføres enda sterkere



Viktigste fanesaker for å oppnå disse 
målsettingene (forts.)

 Startups
1. Skaffe velegnede lokaler for startups.

2. Opplæring for å øke grundernes kompetanse innen finansiering, produktutvikling, markedsføring og 
salg

3. Bidra til å skaffe grundere kunder gjennom å arrangere møteplasser hvor grundere møter lokalt 
næringsliv.

4. Bidra til å skaffe grundere finansiering gjennom å arrangere møteplasser hvor grundere møter 
finansbransjen. 

5. Øke interessen for å etablere ny virksomhet i Mosseregionen gjennom å arrangere møteplasser hvor 
studenter møter grundere og finansbransjen.
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