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Yngvar Trandem



Forutsetninger/prinsipper

Operasjonalisering av nylig vedtatte mål (slik vil vi ha 

det) og strategier (slik gjør vi det)

Ta tak i noen viktige temaer på områder der 

regionen har komparative fortrinn eller spesielle 

utfordringer, og selv kan påvirke utviklingen



Formål

«Strategisk næringsplan i Mosseregionen skal 

være et redskap for kommunene til å gi gode 

rammevilkår, være med på å bygge omdømme 

og understøtte det lokale næringslivet.» 

Det forutsettes at næringslivet selv skal etablere, drive og 

utvikle de ulike næringer.



STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 

MOSSEREGIONEN 

Oppdrag

Prosess og medvirkning

Analyser/forutsetninger



Workshops juni 2020

 Industri/vareproduksjon/logistikk/maritim

Handel/service/tjenesteytende næring/helse

Landbruk/lokalmat

Opplevelsesnæring/reiseliv/kulturnæring

Samt flere ti-talls intervjuer!



Hovedmål

Mosseregionen er en foretrukken og 
attraktiv region for mennesker og 
bærekraftige bedrifter ved Oslofjorden



Delmål

Vi har vekst i eksisterende bedrifter

Vi tiltrekker oss bedrifter til regionen

Vi har et bærekraftig næringsliv som preges av 
nyskaping, riktig kompetanse og samhandling



Tre fokusområder som er viktige 
forutsetninger for å lykkes med målene

Levende og attraktive sentrumsområder

Næringsaktiv kommune

Innovasjon og kompetanse



Levende og attraktive sentrumsområder

Dette gjør vi:

 Vi utvikler sentrumsområdene i regionen med et variert og

tilpasset tilbud av møteplasser, handel, tjenester, kulturtilbud og

fritidsaktiviteter

 Vi setter klare, felles mål for sentrumsutviklingen gjennom tydelige og

forutsigbare sentrumsplaner

 Vi samarbeider om sentrumsutviklingen gjennom gode offentlig -

private samarbeid og partnerskap



Næringsaktiv kommune

Dette gjør vi:

Vi sikrer tilstrekkelige og egnede arealer og infrastruktur for enkel 
etablering og vekst

Vi sikrer forutsigbar og effektiv plan- og byggesaksbehandling ved å:

alltid gi søker veiledning eller tilbakemelding om det er mangler i 
søknaden i forbindelse med mottak av søknader

sikre god dialog

prioritere søknader som påvirker sysselsetting/arbeidsplasser

si ja når vi kan, og nei når vi må (kommunen som partner for 
næringslivet)

automatisere/digitalisere saksbehandling



Næringsaktiv kommune (forts)

Vi videreutvikler Mosseregionens Næringsutvikling som operativt 
verktøy for næringsutvikling

Vi vil tilrettelegge for utvikling av eksisterende og nye klynger og 
nettverk i henhold til bedriftenes behov

Vi tilbyr relevante tilbud til gründere og oppstarts bedrifter 
sammen med private aktører og offentlig virkemiddelapparat

Vi markedsfører regionen aktivt og bygger omdømme

Vi sørger for at alt som kan løses bedre og mer effektivt digitalt, 
skal digitaliseres

Vi bruker serviceerklæringer som verktøy for en brukerorientert 
forvaltning (tydeliggjøre forventninger)



Innovasjon og kompetanse

Dette gjør vi:

Vi sikrer samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet

for å utvikle relevante etter- og videreutdanningstilbud, og økt FoUI-
aktivitet (forskning, utvikling og innovasjon)

Vi bidrar til innovasjon, utvikling og rådgivning for landbruket

Vi samhandler med nærliggende utdanningsinstitusjoner og

kompetansemiljøer for å fremme innovasjon og entreprenørskap



Innovasjon og kompetanse (forts)

Dette gjør vi:

Vi stimulerer til omstilling og innovasjon i industrien for å møte

utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering og det grønne

skiftet

Vi sikrer at ungdom aktivt motiveres til å fullføre videregående skole,

fagutdanning og høyere utdanning

Vi skal aktivt benytte lærlinger/lærekandidater i kommunene

Vi sikrer et rettferdig arbeidsliv uten sosial dumping



..og ikke minst:

NÆRINGSAREALER OG INFRASTRUKTUR

God og tilstrekkelig tilgang på næringsarealer og infrastruktur 

ABC-prinsippet (rett virksomhet på rett plass)

regionale planbestemmelser for lokalisering av handel, statlige 

arbeidsplasser og arbeids- og/eller besøksintensive arbeidsplasser

Tilgangen på næringsarealer i regionen under ett er tilstrekkelig i 
kommende 10-års periode, men dette må fortløpende vurderes 

Veksten i logistikknæringen tilsier vurdering av tilrettelegging for slik

plasskrevende virksomhet nær E6 mot Vestby/Oslo

Fokus på NTP, RV19/fv, godsterminalstruktur/havn

sikre tilstrekkelig kapasitet i EL-nettet, vann og avløp og fiber



Mosseregionen har komparative fortrinn/spesielle 
forutsetninger for å utnytte potensialet knyttet til

regionen som logistikk-knutepunkt

 industriutvikling

Forsvarets tilstedeværelse på Rygge og fremvekst av 
flyteknisk miljø

attraksjonsbygging som del av opplevelsesnæring og 
landbruksbasert reiseliv



Plan for opplevelsesnæringen i Mosseregionen



Dekker bransjene

• overnatting

• transport

• aktiviteter/opplevelser

• servering,

• formidling

• kulturnæring



Mål fra 500 til 900 mnok verdiskaping
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Strategier

Vann, velvære,
vannsport,
rekreasjon og
aktiviteterHistorie,

kunst og
kultur

Lokalmat
og drikke

Hovedstrategi for utvikling av opplevelses-

næringen i Mosseregionen kan være å styrke

attraksjonskraften i regionen.

I denne sammen-hengen er ressurser for

opplevelses-produksjon i Mosseregionen

identifisert å være

(A) Vann med Vansjø og fjorden,

(B) Lokalmat og

(C) Kunst & Kultur.

Delstrategi kan være å bygge en sterk

profil for regionen basert på komparative

fortrinn som vann, lokalmat, kunst og

kultur.



1. UTARBEIDE PLAN FOR OPPLEVELSESPRODUKSJON (PRODUKT OG ATTRAKSJONSUTVIKLING) 

2. ORGANISERING AV FELLESOPPGAVER (OPPLEVELSESNÆRINGEN SAMLES OG LØSES I EN

FELLES ORGANISASJON FOR MOSSEREGIONEN)

3. TYDELIGGJØRING AV KOMMUNENES AMBISJONER OG ROLLE

(ROLLER: PRODUKTEIER, RAMMESETTER, UTVIKLINGSPARTNER, VERTSKAPSFUNKSJON)

4. STYRKET SAMHANDLING MELLOM BEDRIFTENE (OG BEDRE RESSURSUTNYTTELSE)

5. OMDØMMEBYGGING

Mulige hovedinnsatser


