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Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021 – 2024 - 
sluttbehandling  
 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
 
Revidert forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 8.2.2021 
anbefales oversendt kommunene til politisk sluttbehandling. 
 
 

Bakgrunn for saken: 
Forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021 -2024 ble behandlet i 
kommunene i Mosseregionen i februar/mars 2021 med slikt vedtak:  
 
«Forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.2021 med 
vedlegg legges ut til felles koordinert høring i minimum 6 uker.» 
 
Høringsforslaget ble på denne bakgrunn sendt aktuelle høringsinstanser og kunngjort med 
høringsfrist 10. mai 2021. 
 
I høringen ble det avgitt 14 høringsuttalelser (vedlagt). 
 
Forslaget til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021 – 2024 er bearbeidet på 
bakgrunn av høringsinnspillene og revidert planforslag datert 8.9.2021 med tilhørende 
underlagsdokumenter legges med dette fram til behandling i Mosseregionrådet med 
påfølgende politisk sluttbehandling i kommunene.  
 
Vurdering: 
Høringsrunden viste i hovedsak tilslutning til planens innretning og hovedgrep.  
 
Planen er innledningsvis tydeliggjort i forhold til forsterket fokus på bæringkraftig utvikling og 
det grønne skiftet. 
 
Det kom inn tydelige forslag om å vektlegge landbruket og næringsmiddelindustrien i 
sterkere grad. Dette forholdet er tydeliggjort i i kap. 2 (rammebetingelser) og i kap. 3 Status, 
muligheter og utfordringer. I tillegg er landbruk og næringsmiddelindustrien foreslått tatt inn 
som et nytt femte vekstområde med tilhørende strategier i planens kap 4.3. 
 



Det er i kap 2.3 om næringsarealer og infrastruktur påpekt at selv om det er avsatt store 
arealer til næringsutvikling i Mosseregionen i kommunenes planer er det for tiden få 
tilgjengelige disponible næringsarealer / -tomter med mulighet for egen utvikling. Dette 
forholdet bør følges opp i den videre kommunale planleggingen. 
 
Den foreliggende strategiske næringsplanen gjelder for Moss, Råde og Våler. Med hensyn til 
utvidelsen av det interkommunale politiske samarbeidet til å også omfatte Vestby, anbefales 
det å legge opp til en snarlig rullering av planen.  
 
Det legges opp til at planens fokus og vekstområder i nødvendig utstrekning følges opp 
gjennom det årlige handlingsprogrammet til Mosseregionen interkommunalt politisk råd. 
 
Konklusjon:  
Revidert forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 8.2.2021 
anbefales oversendt kommunene til politisk sluttbehandling. 
 
 
 

Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

08.09.2021 Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 

 Sammenstilling av høringsuttalelser (to hefter) 

11.11.2020 Opplevelser i Mosseregionen 2030 (2469 Reiseliv)  

20.12.2020 Handel og næring – utfordringer og muligheter (Vista Analyse) 

  

 


