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

STRATEGISK SATSNINGSOMRÅDER 2016-2018


MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og
nyskaping i eksisterende og nye virksomheter



MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og
næringslivet



MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i
regionen



MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder
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Aktivitet
 Gründerkafe med ca 50 tilstedeværende ble avholdt 2.02.16 og 5.04. Som
resultat ble en oppstartbedrift etablert i Fab-Lab i Moss.
 Etablererservice Østfold har i MNUs lokaler gjennomført ca 30
veiledningssamtaler hittil i år.
 5 personer fra Mosseregionen er påmeldt neste etablererkurs (24,5 timer).
 MNU har avholdt 100 møter med private aktører og 12 med offentlige
aktører.
 MNU har avgitt høringsuttalelse på vegne av Mosseregionens kommuner
og MNU om planprogram - Regional plan for næringsutvikling, forskning
og innovasjon og har deltatt i første strategimøte i ØFK.
 MNU har utarbeidet høringsuttalelse fra Mosseregionens kommuner til
ØFK på forslag til handlingsprogram for det nye partnerskapet
"Næringsriket Østfold«.
 MNU utarbeidet høringsuttalelse til Skattedirektoratet vedrørende
flypassasjeravgiften.
 MNU har deltatt aktivt for å hindre at flyseteavgiften innføres og at MLR
må innstille virksomheten.
 MNU har sammen med Høyda Utvikling (de største eiendomsbesitterne)
og ordførerne i Moss og Rygge, planlagt Høydakonferanse 2016 den 1.09.
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MNU har sammen med ØFK igangsatt prosjektarbeidet for neste fase
(sluttrapport pr 31.03.17) knyttet til etablering av Rygge Beredskapssenter
(2 mill kr bevilget av Stortinget).
MNU har stått for utdeling av næringslivprisen 2015 til Dyre Gård.
MNU har deltatt aktivt («verkstedleder») i gjennomføringen av
Østfoldkonferansens arbeid med innspill til ØFKs næringsplanlegging.
MNU bidratt til utarbeiding av søknad til Kystverket om planleggingsmidler
til Moss havns dry-port i nærheten av E6 (kr 570.000 innvilget),
gjennomført tilbudsinnhenting, Sitma AS har fått oppdraget. Oppstartsmøte
1.06.16
MNU har vært aktiv i media/aviser/radio/dagsrevyen mv ved flere
anledninger.
MNU bidro i planlegging og gjennomføring av møte i Rygge Næringsforum i
februar.
MNU bidro i redaksjonskomiteen for innstikket «Moss seiler opp» i
Aftenposten og i Moss Avis.
MNU har bidratt konsultativt overfor NMBU-studenter ifm masteroppgave.
MNU har aktivt jobbet med løsninger for Idun, herunder renseproblematikk
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MNU har bidratt til gjennomføring av Riksvei 19-konferanse i april der 95
var tilstede, og fulgt opp med oppfordring til stortingsrepresentant om å
foreslå ifm RNB at «Tunnelprosjektet Riksvei 19 fra fergeleiet i Moss til E6
ved Mosseporten forseres/prioriteres slik at prosjektet så langt det er
mulig bygges ut parallelt med bygging av ny jernbanetrasé/-stasjon i
Moss.»
MNU har innehatt sekretariatsfunksjonen for etablering av Østfold Follo
Nyskapingsfond AS (tidligfase-fond) som ble stiftet 4.04.16 med 22,5 mill
kr i kapital. Fondets kapital er pr 31.05. oppe i 25 mill kr.
MNU fasiliterer det lokale HOK-nettverket (hotel/overnatting/konferanse)
og har i samarbeid med Moss kommune sørget for etablering av
grunnlaget for felles digital markedsføringsplattform som skal bidra til
omdømmebygging og skal ivareta fokusområdene besøk, bo og
næringsetablering. Innkommet tilbud og skisse til løsning vurderes.
MNU har bidratt til at Innovasjon Norge i MNUs lokaler pr 31.05. har
gjennomført 17 møter knyttet til finansiering (B2B), etablerertilskudd mv.
MNU jobber pr utgangen av mai med flere interessenter for mulig
bedriftslokalisering i Mosseregionen.
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Synlighet og markedsføring

 Nyheter på MNUs nettside pr 31.05.16: 24
 Antall følgere på Facebook: 4.508
 Antall følgere på LinkedIn: 196
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MNU (ekskl næringsutviklingsprosjektet)
Driftsinntekter :

B 2016

Sum tilskudd/inntekter

2 359 000

Driftsutgifter:
Personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Finanskostnader
Driftsresultat

Faktisk

1 314 065

1 620 000
739 000
2 359 000
0

799 688
48196
847 884
303
465 878

Inntektene forventes å komme inn som forutsatt samlet for året.
Andre driftskostnader er redusert ift reelle driftskostnader med kr
291 667 (estimert kr 700 000 på årsbasis) da
næringsutviklingsprosjektet er belastet med tilsvarende beløp
(MNUs arbeid/delaktighet i prosjektet).
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Ansatte (ca)
Unil
Bandak Group (hovedkontor)
Skousen Moss AS
Varnaveien frukt og grønt
Fauna Eiendom AS oppkjøp av Helly Hansen-bygget
AIM Norway
Fab Lab Moss
Office Solution AS
Bulk Eiendoms kjøp av gamle sekkefabrikken
Campus Moss
Wood Group Mustang (Agility Group)
Quality Group
GC Rieber Salt AS
Altus Norway AS
7Waves AS
Idun
Eureka Pumps AS
Olimb offshore AS
Enata Eiendom AS – samarbeid utvikling Vingparken
Sum

Oversikten
viser noen
av
virksomhe
tene som
MNU har
bidratt til
å
etablere/
beholde/
utvikle i
Mosseregionen.
Ca 400

