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MNU - oppdrag og tjenester

Bedriftsrådgivning/etablerer

service

Næringsklynger og nettverk

Næringsutviklingsprosjekter

Mosseregionens kommunale 

operative næringsressurs

https://www.mnu-as.no/


Strategiske planer - næringsutvikling

Jfr strategisk næringsplan for Mosseregionen

https://www.mnu-as.no/2021/11/10/strategisk-naeringsplan-for-mosseregionen-er-vedtatt-i-kommunene/


Fokusområder

• Levende og attraktive sentra og 

tettsteder

• Næringsaktiv kommune

• Innovasjon og kompetanse



Vekstområder 
der Mosseregionen har spesielle forutsetninger for å lykkes 

1. Attraksjonsbygging som del av opplevelsesnæring og

landbruksbasert reiseliværingsaktiv kommune

2. Logistikk

3. Industriutvikling

4. Flyplassrelatert virksomhet

5.  Landbruk og næringsmiddelindustri 



MNU – 5 strategiske satsingsområder

Fra MNU Strategiplan 2022-2024 (vedtatt 15.12.21)

 Trekke virksomheter til regionen

 Flyteknisk miljø på Rygge

 Industriutvikling

 Logistikk og transport

 Etablerertjenesten

https://www.mnu-as.no/2022/01/03/mnu-strategiske-satsingsomrader-for-2022-2024/


MNU strategiplan 2022-2024SNP 2021-2030



Industriutvikling - oppfølging

Vi stimulerer til og tilrettelegger for: 

• At bedrifter tar økte markedsandeler i nye markeder og i 

nye industritrender 

• Utvikling av etter- og videreutdanningstilbud sammen 

med relevante utdanningsinstitusjoner som dekker 

bedriftens behov 

• At industrien utvikler nye innovative produkter og 

tjenester som gjør produksjon og transport grønnere, 

renere og fremtidsrettet. 



VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en 

tverrindustriell omstillingsklynge med fokus 

på økt eksport gjennom utvikling av nye 

verdikjeder, produkter og digital 

produksjon.

https://vikenklynge.no/


Et hav av muligheter

H2020-Prosjektet

Green Offshore Tech 

Utvikle grønne smarte løsninger til det blå 

markedet 

– Utvikle nye verdikjeder ved å styrke 

SMBene gjennom innovasjonsprosjekter og 

B2B prosjekter 

- Utvikle regionen gjennom et 5 parts 

samarbeide



Logistikk og transportnæringen

-nye-/utvidede 

logistikkvirksomheter

-igangsatte innovasjonsprosjekter

-bidratt til å sikre/styrke 

infrastruktur i regionen

Våre målsettinger

• Togterminal for gods i Vestby

• Last  mile Høyda

Pågående prosjekter



Etablerertjenesten i Mosseregionen

https://www.mnu-as.no/etablerertjenesten/


Etablerertjenesten

• øke antallet nyetableringer

• virkemiddel for næringsutviklingsarbeid, tilpasset regionens 

fortrinn og utfordringer

• kompetanse og nettverk rundt gründerne

• etablerere  og bedrifter med vekstpotensialspesielt.

• øke antallet etablere med innvandrerbakgrunn

Partnere



• 26. februar. Grunnkurs i bedriftsetablering: Norsk

• 31. mars How to start a business in Norway - (Grunnkurs i bedriftsetablering, Engelsk)

• 05. mai Utvikling av forretningsmodell

• 12. mai. Produkt og tjenesteutvikling: (Design Thinking)

• 07. april Grunnkurs i bedriftsetablering: Norsk 

• 21. april How to start a business in Norway - (Grunnkurs i bedriftsetablering, Engelsk)

• 02. juni Grunnkurs i bedriftsetablering: Norsk 

• 09. juni How to start a business in Norway - (Grunnkurs i bedriftsetablering, Engelsk)

Program vår 2022

Rådgivning

Råd og tips om nettverk, funding, Altinn, 

regnskap, forretningsmodeller, 

utviklingspartnere m.m.

Næringsfaglig vurdering

Søke om dagpenger under etablering av egen 

virksomheter.

Andre tjenester

Etablerertjenesten





Etablerertjenesten

95 kursdeltagere

18 stk. næringsfaglig vurderinger

38 stk. rådgivningsmøter

Til sammen 151 personer



Etablerertjenesten

Fokus høsten 2022

Samarbeid med Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet og 
Ungt Entreprenørskap

• Digitale moduler for  grunnkurs i Etablering på Norsk og 
Engelsk tilgjengelig for alle

• Økt antall deltagere på Grunnkurs i etablering
• Økning i antall veiledningstimer og tettere oppfølging

Kursmoduler med tettetere oppfølging

Fra idé til «investor ready»

• Nettverk
• Support
• Utvikling av prototype
• Produkttest
• Første kunde
• Tilgang på venturekapital
• Økt tilgang på soft funding

Nye kurs

• Venturekapital
• Støtteordninger
• Innovasjon Norges ordnigner



• Etablert 2016 

• 22,5 MNOK

ØFN bidrar med kapital, kompetanse og nettverk og være en aktiv partner gjennom 
styrearbeid og rådgivning. 

• Ca. 107 arbeidsplasser skapt

• 11 Selskaper

https://ofnfond.no/


Selskapenes utvikling

Positiv utvikling var det også i driftsinntektene 
blant porteføljeselskapene som i 2020 økte til 47,8 
MNOK fra 35,2 MNOK i 2019, ledet ann med 
Bag`in, Visavi og reTyre. 

Basert på selskapenes nyheter har vi stor tro på en 
god utvikling i selskapenes driftsinntekter også for 
2021. 



Bakgrunn for Menonrapporten

• Ble utarbeidet i løpet av høsten 2021 og frem til våren 2022

• Formål: Kunnskapsgrunnlag som skal peke frem mot nye muligheter på 
den andre siden av koronakrisen

• Analyserer næringslivet, konkurransefortrinn, innovasjon og identifiserer 
mulighetsrom

.

https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/menon-rapporten-disse-mulighetene-har-naringslivet-i-viken-etter-korona/


For Viken samlet er følgende mulighetsrom 
identifisert
• Fornybarnæringen og innovasjon innen grønn 

teknologi

• Økt innovasjon innen IKT

• Satsing på helseindustrien

• Utvikling av fylkets reiselivsnæring

• Automatisering og robotisering av industrien

• Innovasjon og produktivitetsvekst innen skjermede 

næringer

15.06.2022 Menon Economics 21

Kartlegging og analyse viser 
at alle disse 
mulighetsrommene vil i 
større eller mindre grad være 
relevante for hver av de tolv 
kommuneregionene i Viken. 

Det er to grunner for dette: 
• Mulighetsrommene er 

drevet av globale drivere 
som treffer alle i Viken likt. 
Dette er tilfelle for 
brorparten av det 
regulatoriske og 
virkemiddelapparatet.

• Kommuneregionene er i 



Mosseregionen har mange konkurransefortrinn, 
men tilgang på arbeidskraft er største barriere

• For å utvikle mulighetsrom er det 
viktig å ha en oversikt over hvilke 
konkurransefortrinn bedrifter i Viken 
har, og hvilke barrierer de står overfor.

• Data innhentet via 
spørreundersøkelse

.

15.06.2022 Menon Economics 22

1. Rennommé/kunderelasjon

2. Teknologisk innsikt

3. Kvalitet

1. Kompetent arbeidskraft

2. Innsatsfaktorer

3. Tilskudd, lån og garantier

Topp tre viktigste konkurransefortrinn

Topp tre største barrierer 
(manglende tilgang på…)



For Mosseregionen er følgende mulighetsrom 
spesielt relevante

.

15.06.2022 Menon Economics 23

Grønn omstilling

Smart samarbeid 
opp mot andre 
kommuneregioner

Automatisering

Verdiskapingsvekst innen 
skjermede sektorer



Relativ vekst i antall arbeidsplasser i 
næringslivet 2009- 2019

Kilde: Telemarksforskning
Regionrapport for Mosseregionen

Mosseregionen var gjennom en 
tiårig omstillingsperiode etter 
finanskrisen i 2009.

I denne perioden var det en svært 
svak utvikling i næringslivet, som vi 
kan se av arbeidsplassutviklingen. 

Mosseregionen hadde den svakeste 
arbeidsplassutviklingen i 
næringslivet av sammenliknbare 
regioner i den perioden.

Årsaken til den svake utviklingen var 
at mange gamle industribedrifter la 
ned eller nedskalerte. 

Omstrukturering i 
Mosseregionen

https://regionalanalyse.no/rapport/11003/1/1


Relativ vekst i antall arbeidsplasser i 
næringslivet 2020- 2021

I de siste to årene har veksten i 
næringslivet kommet tilbake til 
Mosseregionen. 

Mosseregionen har nå den 11. 
høyeste veksten i næringslivet av de 
73 regionene i landet.

Ny vekst i 
Mosseregionen



Flytting av ansatte, prosent av samlet 
antall per år i perioden 2017 til 2022.

Bedrifter flytter inn til 
Mosseregionen

I de siste fem årene har mange 
bedrifter flyttet inn til 
Mosseregionen. 

Mosseregionen har hatt nest størst 
tilflytting av ansatte av alle 
regionene i landet i disse årene.



Befolkningsveksten dekomponert i 12-
måneders perioder, målt hvert kvartal.

Mosseregionen har til tross for svak 
arbeidsplassutvikling i perioder hatt 
stor innflytting fra andre deler av 
landet og høy befolkningsvekst.

Mosseregionens lokalisering gjør at 
innbyggerne har gode muligheter til 
arbeid utenfor regionen, spesielt i 
Oslo.

Den innenlandske nettotilflyttingen 
det siste året var den høyeste på 20 
år.

Høy innflytting og 
befolkningsvekst



Antall fullførte boliger per 1000 
innbyggere i Mosseregionen og 
sammenlikningssteder.

I 2021 hadde Mosseregionen den fjerde 
høyeste boligbyggingstakten av de 73 
regionene i landet.

Høy boligbyggingstakt



Arbeidsintegrasjon og pendling

44 prosent av de som er sysselsatt 
pendler ut av regionen, mens det 
pendles inn til 33 prosent av 
arbeidsplassene i regionen. 

I 2021 var det 13 501som pendlet 
ut av regionen og 8 650 som 
pendlet inn (netto 4 851).




