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Utleggelse av strategisk næringsplan for Mosseregionen videre behandling 
 
Regionrådets vedtak:  
Regionrådet for Mosseregionen oversender forslag til strategisk næringsplan for 
Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.21 med vedlegg til kommunene Våler, Råde og 
Moss til videre behandling. 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
Kommunaldirektørene anbefaler at Regionrådet for Mosseregionen oversender forslag til 
strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.21 med vedlegg til 
kommunene Våler, Råde og Moss til videre behandling. 
 
 

Bakgrunn for saken og historikk: 
Det vises til behandling av sak i regionrådet 18.12.2019 der konklusjonen lyder: 
Strategisk næringsplan for Mosseregionen: 

 Det utarbeides strategisk næringsplan/temaplan i hht tidligere vedtak i 
regionrådet/regional del i fylkesplanen 

 Ordførerne i Moss, Råde og Våler kommuner utgjør styringsgruppe for planarbeidet. 

 Mosseregionens næringsutvikling AS leder prosjektgruppen sammensatt av 
representanter fra MNU`s eierkommuner. 

 MNU dekker eksterne utgifter inntil kr 200 000,-. Eksterne utgifter ut over dette, 
anbefalers av styringsgruppen, fordeles etter innbyggernøkkelen og godkjennes i 
Moss, Rygge og Våler kommuner. 

 Det legges vesentlig vekt på forankring og medvirkning. 

 Det legges opp til politisk behandling av strategisk næringsplan siste kvartal 2020. 
 
 
Kommunestyret i Moss vedtok som en del av verbalvedtaket budsjett/økonomiplan 2020 
følgende (pkt 2.16): «Utarbeide en egen plan for opplevelsesnæringen i nye Moss 
kommune.». Vedtaket er ivaretatt ved at det er utarbeidet forslag til plan for 
opplevelsesnæringen i Mosseregionen som vedlegg til strategisk næringsplan. 
 
Det vises videre til orientering i regionrådet 17.11. 2020 om status og fremdrift i 
prosessen/arbeidet med strategisk næringsplan og plan for utvikling av opplevelsesnæringen 
i Mosseregionen (vedlegg). 
 
 
Saksopplysninger: 
Strategisk næringsplan for Mosseregionen skal være et redskap for kommunene til å gi gode 
rammevilkår, være med på å bygge omdømme og understøtte det lokale næringslivet. Det 
forutsettes at næringslivet selv skal etablere, drive og utvikle de ulike næringene. 
 



Planen skal gjøre Mosseregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide, utvikle- og etablere 
virksomhet i. Planen legger vekt på å utnytte lokale fortrinn, samt å utvikle samarbeid, 
struktur og kultur for en styrket næringsutvikling i Mosseregionen i årene som kommer. 
 
I strategisk næringsplan operasjonaliseres mål og strategier i kommuneplanene i Våler-, 
Råde- og Moss kommune innenfor de områder der regionen har størst potensial ut fra 
komparative fortrinn og der regionen selv i stor grad kan påvirke utviklingen. 
 
Prosjekt-/arbeidsgruppen har bestått av Kine Marie Bangsund fra Råde kommune, Anne 
Grete Øyehaug fra Våler kommune, Terje Pettersen fra Moss kommune og Yngvar Trandem 
fra MNU (leder). Arbeidsgruppen har knyttet til seg Børre Berglund fra 2469 
Reiselivsutvikling AS som ekstern konsulent og med hovedfokus på plan for 
opplevelsesnæringen. Hanne Toftdahl fra Vista Analyse og Knut Vareide fra 
Telemarksforskning har bistått med analyse/statistikk. 
 
Bred forankring og medvirkningsprosesser er vektlagt i planarbeidet, herunder flere ti-talls 
intervjuer, workshops mv. 
 
Samarbeid med Vestby kommune er spesielt vektlagt da Vestby er del av Mosseregionens 
felles bo- og arbeidsmarked, og felles utfordringer og muligheter gjør oss sterkere sammen.  
 
 
Vurdering: 
Strategisk næringsplan med plan for opplevelsesnæringen som vedlegg, er drøftet i 
rådmannsgruppen/kommunedirektørgruppen.  
 
Forslag til strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.21 med forslag 
til plan for utvikling av opplevelsesnæringen i Mosseregionen datert 11.11.20 som vedlegg, 
anses å være godt dekkende ift oppdragsgivers intensjon og bestilling. Videre anses planen 
med bakgrunn i regionens utfordringer og komparative fortrinn å peke på relevante mål, 
strategier, fokusområder og vekst-/innsatsområder. 
 
Det blir viktig å raskt følge opp med utarbeiding av konkret handlingsplan og at forutsatte 
utredninger/delprosjekter blir igangsatt. 
 
Ifm revidering av planene og evt oppfølging av planene, tas det stilling til hvorvidt Vestby 
kommune helt eller delvis integreres.  
 
 
Konklusjon:  
Regionrådet oversender forslag til strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 
datert 14.01.21 med vedlegg datert 11.11.20 -plan for utvikling av opplevelsesnæringen i 
Mosseregionen, til kommunene Våler, Råde og Moss til videre behandling. 
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