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STATLIGE
ARBEIDSPLASSER TIL
ØSTFOLD
Partnerskapet «Næringsriket
Østfold» har gitt MNU
ledelsen av prosjektoppdraget
«statlige arbeidsplasser til
Østfold».
Stortinget har vedtatt at
statlige arbeidsplasser skal
flyttes ut fra Oslo. Vi har gode
argumenter for å flytte mange
av disse til Moss og Østfold,
- ikke minst positive synergieffekter, effekt av motpendling og god tilgang på
kvalifisert arbeidskraft.

ET BEGIVENHETSRIKT ÅR
2016 har vært et spennende og begivenhetsrikt år.
Områdereguleringsplanen for Moss Havn er vedtatt, og alt er klart for videre
arbeid med en kompakt og effektiv by-havn. Område for innlandshavn (dryport) er sikret i Moss Næringspark øst for Mosseporten. Det innebærer at
næringstomtene i Våler Næringspark og i næringsaksen øst i Moss vil få en
«utskutt havn» tett på, noe som gjør næringsområdene våre enda mer
attraktive. Havna er svært betydningsfull for mange eksisterende- og nye
bedrifter i hele vår arbeidsplassregion.
Som oppfølging av Riksvei 19-konferansen i april, inviteres til egen Riksvei-19
konferanse på Stortinget i januar 2017. Målet med konferansen er oppfølging
av stortingets anmodningsvedtak i juni om prioritering av Rv 19 slik at den i
størst mulig grad samordnes med nytt dobbeltspor gjennom Moss. Det er
viktig å synliggjøre behovet for at prosjektet legges inn i første del av Nasjonal
Transportplan 2018-2029.
Det er gledelig at det er full fart i utviklingen av Vingparken, på Verket, på
Halmstad og i Moss sentrum, samt at store nye planer positivt vil påvirke
utviklingen på Kambo i Kirkebygden/Folkestad og i Råde sentrum. Interessen
for næringstomtene i regionen har tatt seg positivt opp. Fire-fem bedrifter er
akkurat nå i vurderingsfasen ift etablering på næringsarealene i
Mosseregionen.

MOSSEREGIONEN PÅ TOPP I
NHO’S NÆRINGS-NM
Mosseregionen klatret i fjor hele 9 plasser i
NHOs næringsNM til en åttendeplass av 78
regioner (verdiskaping, sysselsetting og
nyetableringer) og ble dermed beste
Østfoldregionen. I årets måling kunne NHO
igjen melde at «Mosseregionen er mest
attraktiv i Østfold for næringslivet».
[Klikk her for å legge til en bildetekst]

Østfold og Mosseregionen sliter med stort
arbeidsplassunderskudd (netto utpendling),
ikke minst blant de høyest utdannede. Vi har
derfor store utfordringer når det gjelder
arbeidsplassvekst. Konkurransen om
næringsetableringer er stor i hele StorOslo.

Mulighetsbilde Våler Næringspark

FLYTTING AV STATLIGE ARBEIDSPLASSER FRA OSLO

Politisk besluttet
utflytting fra Oslo

Partnerskapet Næringsriket Østfold (aktører fra næringsliv,
næringsforeninger/-selskaper, kommuner, fylkeskommunen m fl) har tatt
initiativ til flere «fyrtårnprosjekter» i Østfold, herunder «Statlige
arbeidsplasser til Østfold». Prosjektledelsen av sistnevnte er gitt til MNU.
Foranledningen er et Stortingsvedtak der det fremgår at «Nye
og omlokaliserte statlige arbeidsplasser skal som hovedregel plasseres
utenfor Oslo». De viktigste flyttekandidatene mtp hva som kan gi
synergieffekter er Politihøgskolen, Oljeskattekontoret, Norsk filminstitutt,
Tolldirektoratet, Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og
Nasjonalt ID-senter.

Synergieffekten for oljeskattekontoret er blant annet knyttet til at
Skattekontoret for Storbedrifter og Skatt Øst fra før ligger i Moss. Fase II ifm eventuell flytting av politihøgskolen til
Verket i Moss med trening i Rygge Beredskapssenter er gjennomført av Høegh Eiendom AS som har planlagt og tegnet ut
et fullstendig skisseforslag til ny politihøgskole (mer enn 350 ansatte og 2500 studenter).

ØSTFOLD FOLLO NYSKAPINGSFOND (ØFN)
Etter langvarig påtrykk fra Moss Industri og Næringsforening ble Østfold Follo Nyskapingsfond stiftet. Her har
institusjonelle og private aktører til sammen bidratt med startkapital på omlag 25 mill kr. MNU har hatt gleden av å
inneha sekretariatsfunksjonen i planleggingsperioden frem til etablering av tidligfasefondet i april. Fondet har allerede
besluttet å investere i flere utvalgte oppstartbedrifter med vekstpotensial.

GRÜNDERKAFÈ I MOSS
Det er i 2016 avholdt 4 grὔnderkafeer med god oppslutning. Vi takker våre samarbeidspartnere Etablererservice i Østfold,
Innovasjon Norge og «konseptstedene» Verket FabLab, CoWorkingSpace Moss og Founders House for godt samarbeid
om grὔnderkafeene og for oppstartkurs og -veiledning.

NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET
MNU fasiliterer næringsutviklingsprosjektet (2013.2018) i vår
felles arbeidsplassregion. Fokusområdene i næringsutviklingsprosjektet er de tre bedriftsnettverkene VIKEN teknologi,
Maritimt- og logistikk, samt GRO helseteknologi. I tillegg kommer
prosjekter innenfor flyplassrelatert næring.
Metier AS har i 2016 gjennomført midtveisevalueringen av
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.

“Fått til veldig mye med lite ressurser»
Fra rapportens oppsummering av tilbakemeldinger

Det er gjennom næringsutviklingsprosjektet jobbet aktivt over tid for å etablere et flyteknisk miljø på Rygge. Første seier
her er styrevedtak i AIM Norway om å etablere vedlikeholdet av motorene til forsvarets nye kampfly på Rygge. Dersom
AIM Norway flytter sin virksomhet på Kjeller til Rygge, vil dette bety etablering av ytterligere flere hundre arbeidsplasser.
Det jobbes også med kartlegging og mulighetsanalyse for flytting av andre militære enheter som i dag er lokalisert til
Kjeller, som etter hvert skal legges ned. Det jobbes parallelt med andre selskaper som ønsker å være del av et sterkt
flyteknisk miljø på Rygge. Det er også utarbeidet planer og det jobbes med aktører for å etablere en flyfraktterminal i
tilknytning til flyplassen.
Det ligger mye positivt for Rygge i Forsvarets langtidsplan som ble lagt frem for Stortinget 17. juni, herunder at Forsvaret
uavhengig av eventuell sivil lufttrafikk på Rygge, vil holde flystripa operasjonell. Dette er avgjørende viktig for å lykkes
med utviklingen av et flyteknisk miljø på Rygge. Det er også svært viktig for Østfoldsamfunnet og som motor for
næringsutvikling, at det fortsatt blir sivil luftfart på Rygge.

PÅDRIVER FOR NÆRINGSUTVIKLING OG BINDELEDD MELLOM NÆRINGSLIV OG KOMMUNENE
Et viktig oppdrag i MNU er «næringssjefsrollen» i Mosseregionens fire kommuner. Markedsføring og presentasjon av
regionens næringstomter og næringslokaler, samt å bistå i etableringsprosesser, er en viktig del av dette oppdraget.
Likeså proaktivt bidrag i regionale/fylkeskommunale næringsfora og i prosjekt(er) for felles arbeidsplassregion.

MNUS STRATEGISKE PRIORITERINGER I 2017-2018
Med ønske om bred forankring og viktige innspill Som resultat av MNUs strategikonferanse 29.11.16 (ca 65
tilstedeværende), eiermøte og strategimøte i MNUs styre, er følgende strategiske satsingsområder valgt i perioden
2017-2018:







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.
MNU skal fokusere på prosjekt-/gevinstrealisering ifm næringsutviklingsprosjektet.
MNU skal avklare strategier for 2019 ff.

Vi takker for godt og verdifullt samarbeid i 2016!

En riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år ønskes fra oss i MNU!

Med vennlig hilsen
Hans Bjørn Paulsrud
Prosjektsjef
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