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BAKGRUNN
Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) ble etablert i 2006 og har sitt forretningskontor i Moss. Selskapet er
eid av Sparebank1 Østfold Akershus, Moss havn KF, Moss Industri- og Næringsforening og Rygge, Råde, Våler
og Moss kommune. I tillegg har MNU ca 100 partnerbedrifter.
Eiere
Moss Industri og Næringsforening
Moss kommune
Moss Havn KF
Sparebank1 Østfold Akershus
Rygge kommune
Råde kommune
Våler kommune
Sum

Ordinære aksjer

Eierandel i prosent

50
25
25
24
12
6
4
146

34,25 %
17,12 %
17,12 %
16,44 %
8,22 %
4,11 %
2,74 %
100,00 %

ORGANISERING
I tillegg til formelle møter i generalforsamling og styre, er strukturen i Mosseregionens Næringsutvikling AS
utvidet og forankret gjennom egne eiermøter og strategimøte med partnerbedriftene.

Mosseregionens Næringsutvikling AS fasiliterer næringsutviklingsprosjektet i Østfold. Prosjektet er finansiert
av KMD, Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Mosseregionens kommuner. Prosjektsjef som er
tilsatt i prosjektperioden 1.1.13 - 31.12.18 ble tilsatt fra 1.1.13 rapporterer til leder av styringskomitéen som
er administrerende direktør i MNU. For øvrig vises det til egen strategi- og handlingsplan for
næringsutviklingsprosjektet.
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VEDTEKTSFESTET FORMÅL
«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og
mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv
markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter».

VISJON
«Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden.»

HOVEDMÅL
MNU skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

STRATEGISK SATSNINGSOMRÅDER 2018
▪
▪
▪
▪

MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye
virksomheter.
MNU skal i næringssaker være grensesnitt/bindeledd mellom kommune og næringslivet.
MNU skal spisse virksomheten mot prioriterte satsingsområder.
MNU skal være et kompetansesenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.

BAKGRUNN/NÅ-SITUASJON
MNU
MNU er et operativt næringsutviklingsselskap med kjernekompetanse i næringslivet som bidrar til vekst i- og
sikring av arbeidsplasser og til økt næringsattraktivitet.
MNU tilrettelegger for effektiv ressursutnyttelse og måloppnåelse ved å bidra til dialog og samhandling
mellom næringsliv, akademia og virkemiddelapparatet.
MNU har bygd opp en unik modell for næringsutvikling i skjæringspunktet mellom bedrift og offentlig
sektor/kommunene. MNU har førstehånds kunnskap om bedriftene og deres behov, samtidig som
kommunenes behov og rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er godt kjent og ivaretas innenfor MNUs
fokusområder.
MNU har utviklet seg til et anerkjent ressurssenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter i Østfold.

Næringsutviklingsprosjektet (NUP)
Metier AS har midtveisevaluert næringsutviklingsprosjektet. Konklusjonen er at prosjektet kan vise til et godt
omdømme, høy aktivitet og god utnyttelse av anvendte midler, og at nettverk og øvrig aktivitet bør ivaretas
også etter 2018 for å sikre og optimalisere gevinster.
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Pr 31.12.17 er det arbeidet målrettet i fem år med å bygge tillit mellom bedrifter og mellom bedrifter og
utdanningsinstitusjonene i regionen, samt gjennom tilrettelegging for business to business (B2B) prosjekter
gjennom arbeidet i bedriftsnettverkene Viken teknologinettverk, GRO helseteknologinettverk og Maritimt- og
logistikknettverket. Tilbakemeldingen fra bedriftene er svært god og business to businessprosjektene (B2B)
har stor betydning for bedriftenes utvikling og verdiskaping, spesielt ifm den 4. industrielle revolusjon
(Industri 4.0: digitalisering/digital transformasjon). Som resultat av dette arbeidet stiftet 15 bedrifter
foreningen VIKEN Teknologiklynge 4.0 den 30.11.17. Fokus er samarbeid og samhandling mellom små og
mellomstore bedrifter og mellom SMB’er og akademia. Det legges opp til at det utarbeides forvaltningsavtale
mellom MNU og VIKEN Teknologiklynge 4.0.

FINANSIERING
Selskapet finansieres gjennom årlige bevilgninger fra eierne, samt bidrag fra partnerbedrifter. MNU er
avhengig av langsiktig og forutsigbar finansiering (grunnfinansiering) fra selskapets eiere.
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HANDLINGSPLAN 2018
FOR DE STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDENE
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STRATEGISK SATSNINGSOMRÅDER 2018
▪
▪
▪
▪

MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye
virksomheter.
MNU skal i næringssaker være grensesnitt/bindeledd mellom kommune og næringslivet.
MNU skal spisse virksomheten mot prioriterte satsingsområder.
MNU skal være et kompetansesenter for fasilitering av næringsutviklingsprosjekter.

1. MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i
eksisterende og nye virksomheter
Målsetning 2018:
MNU har lykkes innenfor satsningsområdet hvis selskapet i løpet av 2018 har…
•

… arrangert minst 4 gründerkafeer og etablert konstruktivt samarbeid med aktører som tilbyr
gründerbedrifter lokaler med vekstkonsept.

•
•

… bidratt aktivt i overordnet planlegging innenfor næringsutvikling og næringsarealer i
kommunene.
… bidratt til minst 5 nye etableringer innenfor MNUs satsingsområder.

•

… opprettholdt/økt antall bedriftspartnere.

•

… bidratt proaktivt i regionale/fylkeskommunale næringsfora og i prosjekt(er) for felles
arbeidsplassregion/Østfold.

2. MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet
Målsetning 2018:
MNU har lykkes innenfor satsningsområdet hvis selskapet i løpet av 2018 har…
•

… vært et naturlig kontaktpunkt for råd, tips og veiledning vedrørende lokalisering for
næringsinteressenter.

•

… bidratt til gjennomføring av møter i kommunenes næringsfora etter behov.

•

… vært et sentralt bindeledd mellom næringsliv og kommune/fylkeskommune/
fylkesmannen, herunder kommunenes kontaktforum i næringssaker.

•

… økt fokus som bindeledd mellom kommunene og næringslivet.

•

… bidratt til å etablere gode infrastrukturløsninger.

•

… avklart muligheten for en tettere relasjon til Vestby kommune.

•

… fått på plass strategi med grunnfinansiering for MNU fra og med 2019.

3. MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen
Målsetning 2018:
MNU har lykkes innenfor satsningsområdet hvis selskapet i løpet av 2018 har…
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4.

•

… fokus på prosjekt-/gevinstrealisering ift næringsutviklingsprosjektet ved å løfte
næringsutviklingsprosjektet (NUP) inn i en ny form med langsiktig perspektiv.

•

… sikre at selskapet MNU får tilstrekkelig rammevilkår til å fasilitere næringsutviklingsprosjekter
som selskapet påtar seg.

•

… sikret at næringsutviklingsprosjektet får tilstrekkelige rammevilkår i sin nye form (foreningen
VIKEN Teknologiklynge 4.0) etter 2018.

•

… bidratt til, gjennom VIKEN Teknologiklynge 4.0 å bygge nettverk,
skape tillit, møteplasser og nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og mellom bedrifter og
akademia i regionen.

•

… bidratt til etablering av flyplassrelatert virksomhet.

•

… gjennom prosjektledelse av Østfoldprosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold», bidratt til
flere statlige arbeidsplasser i vår arbeidsplassregion.

•

… gjennom prosjektledelse av Østfoldprosjektet «Akkvisisjon av private selskaper til Østfold»,
bidratt til flere private selskap/arbeidsplasser til vår arbeidsplassregion.

MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder

Målsetning 2018:
MNU har lykkes innenfor satsningsområdet hvis selskapet i løpet av 2018 har…
•

… bidratt til at modell for arbeid med næringsutvikling i hele Østfold bygger på spesialisering over
tid i hele vår felles arbeidsmarkedsregion.

•

… sørget for tilstrekkelig kapasitet i form av økonomiske- og personalmessige ressurser, for å
gjennomføre selskapets oppdrag fra eierne.

•

Finansiering
MNU – Driftsbudsjett 2018 (ekskl NUP)
R 2016
Driftsinntekter
Moss kommune
550 000
Moss Havn KF
250 000
Rygge kommune
264 000
Råde kommune
132 000
Våler kommune
88 000
Partnerbedrifter
679 000
Sparebank1 Østfold Akershus
75 000
Andre driftsinntekter **)
300 000
Sum tilskudd/inntekter
2 338 000

550 000
250 000
264 000
132 000
88 000
600 000
75 000
400 000
2 359 000

550 000
250 000
264 000
132 000
88 000
600 000
75 000
500 000
2 459 000

Driftsutgifter
Personalkostnader *)
Andre driftskostnader ***)
Sum driftsutgifter

1 658 000
109 000
1 767 000

1 620 000
739 000
2 359 000

1 730 000
729 000
2 459 000

571 000

0

0

Driftsresultat

B 2017

B 2018
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*) Personalkostnader: (inkl styrekostnader) estimat fra regnskapsfører (utg pr november 2017/11x12+3%)
**) Reduksjonen i eierbidraget fra Moss Havn (kr 300.000) foreslås kompensert med driftsmidler avsatt (i balansen) til
senere bruk.
***) I tillegg kompenseres for at "salg av tjenester " fra MNU (kr 700' i 2016 og estimert kr 500' i 2017) påregnes å måtte
reduseres ytterligere i 2018. Dette blir regnskapsmessig ført som mindreutgift (-) under «andre driftskostnader og
påvirker graden av bruk- eller tilførsel av driftsmidler fra balanseposten «periodisert driftstilskudd» som pr 31.12.16
utgjorde 3.010.000.
Alle driftsinntekter og driftskostnader ifm prosjekter/NUP holdes utenom MNUs ordinære driftsbudsjett. Dette gjelder
også evt overføring fra NUP til MNU som kompensasjon for arbeid med NUP.
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