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Rådmannens innstilling:
1. Vestby kommune blir en partnerkommune til MNU. I første omgang ut 2020.
2. Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 tas det stilling til om Vestby
kommune skal søke om enten eierskap i MNU, fortsette som partnerkommune
eller avslutte partnerskapet.
3. Beløpet på 100.000 kroner for 2019 dekkes inn i sak om budsjettregulering
etter første tertial 2019.

Vedlegg:
Tilbud til Vestby som Pertner kommune 08.04.19
MNU Strategiplan 2019 - vedtatt 19.12.18
MNU_Årsberetning_2018
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Vestby kommune har fått en henvendelse fra Mosseregionens Næringsutvikling
(MNU) med tilbud om å bli partnerkommune i MNU.
MNU er et aksjeselskap hvor Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner i alt har en
eierandel på 32 prosent. Moss Industri og Næringsforening har en eierandel på 34
prosent mens Moss Havn KF og Sparebanken 1 Østfold Akershus har eierandeler på
henholdsvis 17 og 16 prosent.
Ifølge vedtektene er «Selskapets formål 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.»
Hovedmålet til MNU er å bidra til bærekraftig verdiskapning og sikring av flere
arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder som er følgende:








Bidra til å utvikle Norges fremste flytekniske miljø på Rygge
Utvikle Viken Teknologiklynge 4.0 som en tverrindustriell klynge som gjennom
kompetanseutvikling om samhandling styrker bedriftenes konkurransekraft.
Bidra til å styrke klyngebedriftenes internasjonale markedsadgang og
innovasjon
Arbeide for at flere offentlige arbeidsplasser etableres i egen
arbeidsplassregion
Bidra til positiv assistanse for oppstartselskaper/gründere
Bidra til styrket fokus på regionen som logistikknutepunkt
Styrke fokuset nordover i arbeidsplassregionen.

Ifølge MNU innebærer tilbudet som partnerkommune:











Felles utbytte av MNUs arbeid/innsats for å bidra til bærekraftig verdiskaping
og sikring av-/flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte arbeidsområder
Tilgang til årlig strategimøte i MNU
Invitasjoner til åpne møter i MNU/Viken Teknologiklynge 4.0
Facilitering av ordførers frokost-/lunsj-/kveldsmøte (én gang pr år)
Samarbeid om logistikkløsninger
Samarbeid mellom Vestby Næringsforum og MNU for å optimalisere felles
måloppnåelse
Tilgang på-/deling av prosjektresultater (høy innvilgningsgrad på
prosjektsøknader til det offentlige virkemiddelapparatet)
Sterk relasjonsbygging næringsliv/bedrifter – kommune
Tilbud til oppstartsbedrifter; - såkornfond ØFN, gründerkafe´ mm
Tilbud til teknologibedrifter om deltakelse i VIKEN Teknologinettverk 4.0 eller
opptak i Viken Teknologiklynge 4.0 (etter-/videreutdanning innenfor digital
kompetanse, digital analyse av bedrifter, kobling til internasjonale markeder/-
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samarbeidspartnere/ og utdanningsinstitusjoner/FoUI, kompetansemegling
mm)
Markedsføring som én næringsregion

Partnerkommune innebærer ikke (forbeholdt eierforhold)
 Eiermøter to per år
 Generalforsamling én pr år (valg av styre etc)
 Høringsuttalelser planprosesser/-arbeid
 Eierkommunenes næringsressurs (alternativ til egne næringsavdelinger),
herunder kontaktledd mellom kommune og bedrifter
 Regelmessige møter i kommunale politiske fora
Årlig støttebeløp som partnerkommune vil være 100.000 kroner. Intensjonen fra
MNU sin side er at Vestby kommune på sikt skal bli en av eierkommunene i MNU.
Vurdering:
I vedtatt kommuneplan for Vestby kommune er fortsatt næringsutvikling i kommunen
et av fokusområdene. Dersom Vestby kommune blir en partnerkommune til MNU,
kan dette etter rådmannens syn bidra til å understøtte kommunens ambisjoner når
det gjelder næringsutvikling.
Et viktig prosjekt for MNU har vært Næringsutviklingsprosjektet i Østfold (NUP). Dette
prosjektet ble avsluttet i 2018 i sin nåværende form. MNU går nå over en annen fase
der blant utvikling av Viken Teknologiklynge 4.0 vil stå sentralt. Det er i dag bedrifter i
Vestby kommune som er partnerbedrifter til MNU eller er med i nevnte klynge.
Rådmannen antar at denne endringen kan gjøre MNU mer relevant for Vestby
kommune enn tidligere.
MNUs oppdrag er todelt, jf. årsberetning 2018. Den ene søylen er selskapets
oppdrag som næringsressurs for de fire kommunene i Mosseregionen. Den andre
søylen er fasilitatorrollen for næringsutviklingsprosjekter. Tilbudet om å bli en
partnerkommune dekker sistnevnte søyle. Slik rådmannen forstår fasilitatorrollen
inngår det i denne delen blant annet søknader og tildeling av midler fra det offentlige
virkemiddelapparatet, herunder også EU-midler. Rådmannen antar at en tilgang til
slike midler krever en organisering og profesjonalisering rundt prosjektsøknader som
krever et større nedslagsfelt enn det som er i Vestby kommune.
MNU ønsker at Vestby kommune på sikt skal bli en av eierne i selskapet. For de fire
kommunene som står i dag som eiere i dag betyr det at MNU fungerer som et
alternativ til egne næringsavdelinger. Dersom Vestby kommune blir en av eierne vil
dette medføre et årlig tilskudd til MNU på vel 700 tusen kroner basert på nåværende
innbyggertall.
Vestby kommune har i dag ingen egen næringsavdeling, og arbeidet med
næringsutvikling ligger på flere ulike stillinger i organisasjonen. Etter rådmannens syn
har dette fungert bra, men med en stadig voksende organisasjon er det ikke gitt at
dette er den beste organiseringen framover. Rådmannen mener at dersom Vestby
kommune blir en partnerkommune til MNU vil vi ha et bedre grunnlag for å vurdere
om det bør tas grep for å ha dedikerte personer som skal drive med næringsutvikling
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for kommunen eller om man skal fortsette med dagens ordning med fordeling av
arbeidsoppgaver knyttet til næringsutvikling på flere i kommunen.
Konklusjon:
Rådmannen stiller seg positivt til at Vestby kommune blir en partnerkommune til
MNU i første omgang for to år. Før utarbeidelse av handlingsprogram 2021-2024 tas
det stilling til om Vestby kommune skal søke om eierskap i MNU, fortsette som
partnerkommune eller avsluttet partnerskapet.
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