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06.11.15 Erter, kjøtt og flesk 
 
 
10.11.15 Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU)  - et hensiktsmessig verktøy for               
    næringsutvikling? v/Hans Bjørn Paulsrud 
 
 Foredragsholderen er ingeniør-utdannet og i tillegg ”hobby-økonom”, og arbeidet bl.a. i 10 år for 
firmaet Kaefer her i Moss. MNU ble etablert for 3 år siden av Moss Industriforenig, Moss kommune og 
Sparebank 1 etter en periode med nedleggelse av bedrifter og utflagging av bedrifter i mosseregionen, - 
for å skape nye arbeidsplasser. De tok mål av seg å skape 500 nye arb.plasser i løpet av en 5-årsperiode, 
og vil inkludere hele fylket. De har 6 mill. kroner til disposisjon. Arbeider meget målrettet, ”spisser” 
tiltakene, og har en bemanning på bare 2 faste stillinger, men hyrer inn spesialkompetanse ved behov. 
Moss og regionen har en gunstig beliggenhet og kommunikasjonsmessige fortrinn, og har dermed stort 
potensiale mht utvikling. 
 De venter seg vekstmuligheter ved at Luftforsvarets AIM-avd. (Aerospace Industrial Maintenance) 
blir lagt til Rygge Flystasjon, det kan gi mange arbeidsplasser. AIM reparerer og vedlikeholder bl.a. 
flymotorene til den nye F-35-jageren, ikke bare de som blir stasjonert her i Norge, men også i andre 
europeiske land. Videre arbeides det med å få en flyfraktterminal ved siden av flyplassen. 
 MNU har knyttet til seg over 100 ”partnerbedrifter” som samarbeider med hverandre og med 
MNU, de har begrensete ressurser, men gode resultater. MNU skal være pådriver for næringsutvikling, 
bindeledd mellom kommunen og nye virksomheter, og lede og tilrettelegge for prioriterte 
næringsutviklings-prosjekter. Det er i dag flere arbeidsplasser i mosseregionen enn da MNU ble startet. 
De har også vært initiativ-taker til et regionalt ”såkorn-fond” som er i ferd med å samle inn en startkapital 
på nærmere 50 mill. kr. Paulsrud la vekt på at MNU måtte være ”synlige” der de kunne vente best effekt 
av eksponeringen, og at de ”spisset” innsatsen og tiltakene der sjansen var best for å lykkes. Han sa seg 
villig til å komme tilbake om 2 år for å fortelle om/at de hadde nådd sine målsetninger. 
LT 
 
 
17.11.15 Dypdykk - nye bøker v/Cathrine Bakke Bolin 
 
 
24.11.15 EGO 2 v/Even Rønvik 
Møtet ble åpnet med tenning av lys og ønske om fred og vennskap. 
 
Etter noen rotarysaker, ble ordet gitt til kveldens foredragsholder, Even Rønvik, som skulle ha «EGO II». 
«EGO I» holdt Even i 1984! 
 
Foredraget ble holdt over følgende lest:  

1. Familie 
2. Utdanning og praksis 
3. Rotary 
4. Interesser / Hobbyer 
5. Yrke 
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• Even er gift med Helene og sammen har de en stor familie. 
 
• Han er cand. jur. Fra 1973 og fikk sin advokatbevilling I 1976. 
 
• Evens første møte med Rotary var som deltaker på en GSE-tur (Group Study Exchange) til State of 

Washington i USA i 1983.  I 1984 ble han medlem i Jeløy Rotary. 
Han fungerte som sekretær for klubben i 1986-1992., var president i 1993-1994 og komitéleder for 
GSE, distrikt 2260, i perioden 1993-1995. 

 
• Av interesser og hobbyer trakk Even særlig frem fjellturer og jakt med hund, men det er også blitt 

plass til Svalbard skimaraton og fjelltur på Fujiyama, samt mye annen aktivitet. 
 
• Før Even fikk sin advokatbevilling arbeidet han i Justisdepartementet og deretter som 

dommerfullmektig i Ytre Follo (1975-76).  Egen praksis startet han i 1985.  Tittelen «Møterett for 
Høyesterett» fikk han i 1992. 
Even trives i retten og ga oss en levende beskrivelse av «livet» der. Han er fast forsvarer ved Moss 
tingrett/Østfold lagsogn 

 
Møtet ble avrundet kl 21:00. 
/PBW 
 
 


