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Yngvar Trandem

Mosseregionens 
Næringsutvikling AS

Medlemsmøte i MIN 



MNUs oppdrag

MNU er
• næringsressurs for de fire 

kommunene i mosseregionen
• fasilitator for 

næringsutviklingsprosjekter

Hovedmål
Mosseregionens Næringsutvikling skal bidra til 
bærekraftig verdiskapning og sikring av-/flere  
arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte 
satsningsområder.



Strategisk næringsplan for 
Mosseregionen

Formål
Planen skal være et redskap for kommunene til 

å gi gode rammevilkår, være med på å bygge 
omdømme og understøtte det lokale 
næringslivet. 

Næringslivet selv skal etablere, drive og utvikle de 
ulike næringer. 





Strategier 2020

MNU skal være eierkommunenes 
næringsressurs/verktøy og kontaktledd mellom 
kommunene og næringslivet.

MNU skal bygge kompetanse og kapasitet 
internt og utvikle et ledende kompetansesenter 
for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.

MNU skal aktivt styrke og markedsføre regionen 
som næringsattraktiv.



Prioriterte satsingsområder 2020

1. MNU skal bidra til å utvikle Norges fremste flytekniske miljø på Rygge.
2. MNU skal utvikle Viken Teknologiklynge 4.0 som en tverrindustriell klynge 

som gjennom kompetanseutvikling og samhandling styrker bedriftenes 
konkurransekraft.

3. MNU skal bidra til å styrke klyngebedriftene internasjonale 
markedsadgang og innovasjon.

4. MNU skal jobbe for at flere offentlige arbeidsplasser etableres i egen 
arbeidsplassregion.

5. MNU skal bidra til positiv assistanse for oppstartselskaper/gründere.
6. MNU skal bidra til styrket fokus på regionen som logistikk-knutepunkt.
7. MNU skal styrke fokuset nordover i felles arbeidsplassregion.



Oppdrag for kommunene
(verktøy for kommunene for å bidra til næringsutvikling)

 Markedsføre regionen mtp bedriftsetableringer og bidra i 
lokaliseringsprosesser

 Utarbeide forslag til felles høringsuttalelser på vegne av kommunene
 Delta i planprosesser i kommunene (kommuneplaner mv)
 Fasilitere prosessen med strategisk næringsplan
 Fasilitere «ordførers næringsfrokost»
 Fasilitere temasamlinger/møter
 Fasilitere bedriftspresentasjoner for politikerne
 Representere kommunene i ulike fora og delta i relevante 

lokale/regionale/nasjonale fora
 Henvendelser via servicetorgene 
 Fasilitere bedrifts-bransjenettverk etter behov/ønske
 Søke om-/fasilitere/lede næringsutviklingsprosjekter
 2-4 dialogmøter årlig > diverse oppdrag



Næringsutviklingsprosjekter i 
regi av MNU
 Bedriftsetableringer

 Utvikling av flyteknisk miljø på Rygge resultat: etablering av Kongsberg 
Aviation Maintenance Services (KAMS) - motordepot og testcelle for F35  
på Rygge 

 Partnerskapsprosjektet «Statlige arbeidsplasser                                       
Østfold» -

 Forsvarskoordinator mtp flere forsvarsarbeidsplasser                                     er 
til Rygge/Østfold

 Gründercafé, finansieringsstart, ØFN, næringslivsprisen… 

 Viken Teknologiklynge 4.0 



MNU fasiliterer VIKEN Teknologiklynge 4.0 som er 
en tverrindustriell klynge bedrifter som ved 
samhandling og digital transformasjon vil styrke sin 
konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon 
og kompetansebygging.



VISJON: 
Norges ledende 

samhandlingsarena for 
vekst i små og 
mellomstore 

industribedrifter

Ansatte: 
Mer enn 3000 
Verdiskaping:
Drøyt 8 milliarder NOK 

Totalt: 
53 medlemmer
Kjernemedlemmer:
19 stk

Tverrindustrielt 
økosystem



Arbeidsgrupper og prosjekter

 VIKEN Topplederforum 

 VIKEN Kompetanse    (VIKEN Akademiet 4.0)

 VIKEN Digital      (Digital modenhetsanalyse)

 VIKEN Ressursdeling

 VIKEN Young    (VIKEN Connect) «Viken Akademiet 4.0 vekker interesse i 
Europa»

Programekspert  
Jens Liebe i 
UNESCO: 



Strategisk næringsplan for Mosseregionen
Oppdrag fra regionrådet i Mosseregionen (vedtak 18.12.19):

 Det utarbeides strategisk næringsplan/temaplan i hht tidligere vedtak i 
regionrådet/regional del i fylkesplanen

 Ordførerne i Moss, Råde og Våler kommuner utgjør styringsgruppe for 
planarbeidet.

 Mosseregionens næringsutvikling AS leder prosjektgruppen sammensatt av 
representanter fra MNU`s eierkommuner.

 MNU dekker eksterne utgifter inntil kr 200 000,-. Eksterne utgifter ut over 
dette, anbefalers av styringsgruppen, fordeles etter innbyggernøkkelen og 
godkjennes i Moss, Rygge og Våler kommuner.

 Det legges vesentlig vekt på forankring og medvirkning.
 Det legges opp til politisk behandling av strategisk næringsplan siste 

kvartal 2020.



Strategisk næringsplan for 
Mosseregionen

Formål
Planen skal være et redskap for kommunene til 

å gi gode rammevilkår, være med på å bygge 
omdømme og understøtte det lokale 
næringslivet. 

Næringslivet selv skal etablere, drive og utvikle de 
ulike næringer. 



Strategisk næringsplan for 
Mosseregionen

Hvordan få til god forankring og medvirkning fra 
næringslivet? Hva er viktig for bedriftene?

Føringer i kommuneplanene?
Hva er en næringsvennlig kommune?
Forpliktelser, maskevidde og oppfølging…

….
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