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Konklusjon
Prosjektgruppen har konkludert et mandat om å anbefale en tydelig retning for felles
røst av og for lokalt næringsliv på Årskonferansen 5. februar 2021. Prosjektgruppen ser
det også som naturlig å anbefale en organisering, ansvarsforhold og finansiering av
denne felles røsten. Anbefalingen vil bli adressert til kommunen forankret fra lokalt
næringsliv.
Basert på hvor prosjektet står i dag og tilbakemeldinger underveis i prosessen ønsker
prosjektgruppen å få mer detaljert informasjon fra;
• Mosseregionen Næringsutvikling AS
• Indre Østfold Næringsutvikling AS
• Mysenregionen AS
• Askimbyen AS
• Småbyen Spydeberg SA
• Hobøl Næringsforum
(Prosjektet har også fått tidligere og vil også fremover vurdere informasjon fått fra
Ringsaker kommune og Drammen Næringsforening).
Prosjektets anbefaling skal ende opp i en one pager med få konkrete anbefalinger
innenfor:
• Fokus for felles røst
• Organisering
• Selskapets grunnfinansiering.
• Kommunens rolle og innflytelse
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Oppsummering
Questback (QB)
Prosjektgruppen gjennomgikk de 83 besvarelsene fra behovsavdekningen (QB).
Undersøkelsen ble informert om og utsendt i etterkant av næringsfrokost på Momarken
2. november. Invitasjon til undersøkelsen ble utsendt til lokale bedrifter via de lokale
nærings- og stedsutviklingsselskapene, kommunen og de lokale sparebankene.
Undersøkelsen er offentliggjort på landingssiden til prosjektet.
I besvarelsene kommer det igjen tydelig frem at det er et ønske om en felles røst og at
det vil være positivt å samarbeide med nabokommunene. Tilbakemeldingene er noe
mer sprikende når det kommer til søkelys på lokalt eller regionalt nivå. Årsaken til dette
er utfordringer med å se hver enkelt bedrifts hverdag opp mot et visjonært blikk for hele
regionen. Prosjektgruppen konkluderte med at en felles røst må fylle disse to rollene,
samtidig være bevisst på sin rolle mot kommunen og dagens lokale selskaper. Det er
ikke alltid samsvar mellom ønskene til kommunen og lokalt næringsliv. Derfor blir
rolleavklaring viktig.
Prosjektgruppen er uenig om benevnelsene «næringsselskaper og
stedsutviklingsselskaper», da mange av dagens lokale selskaper inneholder begge
elementer. Alle selskapene har sine særegenheter, som det er viktig at blir ivaretatt
videre. Disse særegenhetene er viktig for utviklingen av lokale tettsteder.
Prosjektet ønsker å løfte blikket og vurdere hvordan dagens innretning er med
kommunens organisering, finansiering, involvering og innflytelse. Det er kommunen som
har initiert dette prosjektet og må være mottaker for eventuelle anbefalinger videre.
Prosjektet har også vært i Formannskapet og fått støtte til prosessen videre.
Prosjektleder
Prosjektgruppen innhentet tilbud fra en uavhengig prosjektleder, men valgte inntil
videre å ikke engasjere denne.
Styringsgruppe
Det er foreløpig ikke etablert en styringsgruppe, men det vil være aktuelt etter neste
møte. Prosjektet vil da være mer konkrete i sine anbefalinger og arbeid videre.
Erfaringsutveksling
Prosjektgruppen ønsker å se nærmere og noe mer detaljert på dagens nærings- og
stedsutviklingsselskaper og hva som bør vektlegges i en anbefaling videre.
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Prosjektgruppen har underveis i arbeidet fått innspill og vurdert suksesshistorier fra
andre regioner. Basert på problemstillingene for Indre Østfold og innspillene
prosjektgruppen har fått, er det ønskelig å invitere Mosseregionen Næringsutvikling til
et møte.
Hva ønsker prosjektet konkret å få svar på fra dagens nærings- og
stedsutviklingsselskaper:
• Hva funker best og dårligst for selskapet slik det er i dag?
• Hvordan ser selskapet på sin rolle sett at det blir en felles overordnet
«paraply»?
• Hvilket råd vil du gi til prosjektet?
Hva ønsker prosjektet konkret å få svar på fra Mosseregionen Næringsutvikling?
• Kort om «reisen» til MNU, initiativtakere og samspill med kommune
• Grensegangen mellom kommunen og selskapet, vi er spesielt interessert i
hvordan MNU fungerer som kommunen sin næringsavdeling og du som
«næringssjef»?
• Kort om økonomi og eierskap. Er kommunalt eierskap det beste for selskapet?
Fordeler/ulemper. Klarer selskapet rollen som næringslivet sin felles røst?
• Hvordan er forholdet til øvrige «næringsselskap», for eksempel «Moss i
sentrum». Vi er ute etter et godt samspill lokalt hos oss
• Hvordan ivaretar dere BÅDE den lokale cafeen på hjørnet OG den store
fabrikken/hjørnestensbedriften (altså både små og store bedrifter)
• Jobber MNU noe opp mot tettstedene i kommunen eller mest rundt byen (altså
hvordan er samspillet mellom by og tettsted), eller er dette kommunen sin
oppgave?
• Avveiningen mellom lokale arbeidsoppgaver (indretjeneste) og regionale
arbeidsoppgaver (utadrettet)

Neste møte: 2. desember kl. 16.00 – 20.00
• Hvert selskap presenterer punktene over i 10 minutter
• Mosseregionen Næringsutvikling presenterer og svarer på spørsmål fra
prosjektgruppen

