Dagsorden styremøte GassROR IKS
Tid:
Sted:

Fredag 27. april 2018 – kl. 08.15 til ca. kl. 11.15
Formannskapssalen Molde rådhus.

Sak 20/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 21/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 09.03.2018
Sak 22/18 Orienteringer
Sak 23/18 Status økonomi
-

Regnskapsrapport for 1. kvartal 2018 ettersendes når den foreligger fra
regnskapsfører
Se også vedlegg «Sak23-18 Status-tilsagn-GassROR-april2018.pdf»

Sak 24/18 Styrets årsberetning med årsregnskap for 2017
Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid – ny
behandling
Sak 25/18 Søknad fra Høgskolen i Molde – støtte til innovasjonsbyen
Molde (5 delprosjekter)
-

Søker om 2,6 mill. kroner av totalt 8,24 mill. kroner.
Innstilling: 1 mill. kroner av delprosjekt D1 på totalt 1,6 mill. kroner.

Sak 26/18 Søknad fra Romsdalsmuseet – investeringsmidler til bygg til
museumsformål (Bud museum, Ergan kystfort og kystkulturutstilling)
-

Søker om 2 mill. kroner og totalt 10. mill. kroner. Innstilling tilsvarende.

Sak 27/18 Søknad fra Midsund IL – støtte til videreutbygging av
steintrapper
-

Søker om 1,5 mill. kroner av totalt 6 mill. kroner.
Innstilling: 250.000 mill. kroner av delprosjekt på totalt 1 mill. kroner.

Sak 28/18 Søknad fra Molde Næringsforum - støtte til iverksetting av tiltak
i reiselivsplan
-

Søker om 1,5 mill. kroner og totalt 6 mill. kroner.
Ingen innstilling fra adm. pga. habilitetsvurdering.

Eventuelt
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Tid:
Sted:

Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Fredag 9. mars 2018 – kl.08.15 – kl.11.00.
Møterom «Utsikten», Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:
Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ingrid Husøy Rimstad, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Ketil
Ugelvik, Toril Hovdenak, Gro Kosberg og Anne Grete Klokset.
Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).
Forfall: Tone Roaldsnes.

Sak 13/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 14/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 02.02.2018
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 02.02.2018 ble godkjent.

Sak 15/18 Orienteringer

Daglig leder innledet.
• Romsdalsmuseet – søknad om støtte til å kjøpe bygg og eiendom.
• Aukra kommune – reduksjon av bidraget i 2017 med 896.000 kroner.
• Midsund IL - søknad om støtte til 3 nye steintrapper. Avventer kommunal behandling.
• Tre ugjorte oppgaver:
o Styreløsning på nett
o Representasjonsregler
o Plassering av selskapets midler
• Kjerringsundet AS – avslag
• Møre og Romsdal husflidslag –Norges Husflidslags landsmøte 2018 i Molde
• Norsk senter for trygt vegarbeid – avslutning fase 1 og ny søknad
• Romsdal Innovasjon v/Nordveggen – avslutning fase 1 og ny søknad
• Høgskolen i Molde - søknadsskisse
• Raumarock – utvidelse av konserten på aksla/Romsdalseggen
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning
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Sak 16/18 Status økonomi

Daglig leder orienterte om regnskap for januar og februar 2018. Regnskap sendes ut til styret etter
møtet - pga. forsinket levering fra regnskapsfirmaet.
Styret ba om en oppdatert tabell på status for aktive tilsagn, tilsvarende som bli gitt i fjor.
Vedtak:
Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 17/18 Årsregnskap for 2017 for GassROR IKS

Styret ba daglig leder om å innarbeide reduksjon i bidraget fra Aukra kommune for 2017 i
årsregnskapet, samt foretar korrektur på årstall m.m., samt foreta nødvendige avklaringer mht.
årsregnskap og årsberetning med regnskapsfører og revisor.
Vedtak:
Styret godkjenner årsregnskap med innkomne kommentar i møtet, og ber om å få utsendt et
korrigert årsregnskap til signering av balansen.

Sak 18/18 Klage på avslag fra Molde Folkehøgskole
Daglig leder innledet. Styret drøftet så saken.

Vedtak:
Styret har vurdert klagen, og kan ikke se at det har innkommet nye opplysninger. Klagen er
vurdert opp mot formålsparagraf, strategi og gjeldende praksis i selskapet.
Styret opprettholder det administrative avslaget på søknad fra Molde folkehøgskole om støtte
til innkjøp av terrengsykler.

Sak 19/18 Søknad fra Fræna og Eide kommune – støtte til masterplan for
reiseliv

Styremedlemmene Anders Skipenes og Ole Bjørn Moen reiste spørsmål om sin habilitet, siden de er
rådmenn i Fræna og Eide, som er de to kommunene som står bak søknaden.
Begge ble erklærte inhabile av styret.
Daglig leder innledet.
Styret drøftet søknaden. Styret vil oppfordre søker om å søke fullfinansiering av prosjektet gjennom
bidrag fra næringslivet.
Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 100.000 kroner til Fræna og Eide kommune - som støtte til
et to-årig prosjekt for å utvikle en helhetlig plan for reiseliv for den nye kommunen
Hustadvika– slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd revidert budsjett av 01.03.2018, og at
tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales med opptil 85.000 kroner i
2018 og opptil 15.000 kroner i 2019 - mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved
gjennomføring av prosjekt.
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Intet.

Møtet slutt kl. 11.00.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gro Kosberg

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Tone Roaldsnes (sett)

Arnt Sommerlund
Referent
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Saksframlegg
Sak 22/18 Orienteringer
Tilsagnsbrev

Erfaringer det siste året, tilsier at vi bør presisere enda nøye betingelsen for tilsagnet fra GassROR IKS
i det tilsagnsbrevet som de får fra administrasjonen. Hensikten er å sikre at prosjekter/tiltak
gjennomføres slik de er omsøkte, at ev. endringer meldes før det anmodes om utbetaling og for å
legge inn et ekstra sikkerhet for at det ikke er anledning å legge eventuelle egne tolkninger for
støttemottaker i vedtaket.
Rutinen i dag er slik at tilsagnsbrevene sendes pr. e-post ut når utkast til protokoll er gjennomgått
med styreleder og sendt ut til resten av styret for kommentar. I spesiell saker, der vedtaket enten er
endret vesentlig i møtet eller er formulert i møtet, ventes det enda lenge – for å sikre at styret har
mulighet til å kommentere og godkjent formuleringene i vedtak og ev. støttetekst i protokoll.
Nedenfor er eksempler på gammelt og nytt tilsagnsbrev.

Eksempel på GAMMELT tilsagnsbrev
Til Molde og Romsdals Turistforening v/ Arnstein Salthammer Eide
Vi viser til deres søknad av 25. januar i år.
Styret i GassROR IKS har behandlet søknaden i sitt møte av 02.02.2017, og gjort følgende
vedtak om tilsagn:
«Sak 08/18
Søknad fra Møre og Romsdal turistforening – støtte til utbedring
og nybygg av Storlihytta
Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1 mill. kroner til Molde og Romsdals
Turistforening - som støtte til renovering av og tilbygg til Storlihytta, slik det er
beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad,
at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot
dokumentasjon av påløpte kostnader.»
Vil ber dere for ordens skyld svare på denne e-post om dere aksepterer tilsagnet med
ovenfor nevnte betingelser.
Ta kontakt dersom der har spørsmål og/eller kommentarer.

Se neste side for eksempel på nytt tilsagnsbrev.
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Eksempel på NYTT tilsagnsbrev – se gult merket for nye tillegg:
Til leder styringsgruppen Reiseliv i Hustadvika, Tove Henøen (ordfører Fræna kommune),
samt kopi til varaordfører Jan Arve Dyrnes.
Vi viser til dere søknad «SØKNAD PÅ MIDLER TIL UTVIKLING AV MASTERPLAN FOR REISELIVET
I HUSTADVIKA KOMMUNE - Prosjektnavn: Masterplan for reiselivsutvikling i nye Hustadvika
kommune»

Styret i GassROR IKS har behandlet søknaden i sitt møte av 9. mars 2018, og gjort vedtak om
tilsagn slik:
«Sak 19/18
reiseliv

Søknad fra Fræna og Eide kommune – støtte til masterplan for

Styremedlemmene Anders Skipenes og Ole Bjørn Moen reiste spørsmål om sin
habilitet, siden de er rådmenn i Fræna og Eide, som er de to kommunene som står
bak søknaden.
Begge ble erklærte inhabile av styret.
Daglig leder innledet.
Styret drøftet søknaden. Styret vil oppfordre søker om å søke fullfinansiering av
prosjektet gjennom bidrag fra næringslivet.
Vedtak:
«GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 100.000 kroner til Fræna og Eide kommune som støtte til et to-årig prosjekt for å utvikle en helhetlig plan for reiseliv for den nye
kommunen Hustadvika– slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd revidert budsjett av 01.03.2018,
og at tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales med opptil
85.000 kroner i 2018 og opptil 15.000 kroner i 2019 - mot dokumentasjon av påløpte
kostnader ved gjennomføring av prosjekt.»
Utbetaling kan skje ved rapportering i henhold til opplysninger i søknad om framdrift,
kostnader og finansiering.
Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad. Eventuelle
endringer i det omsøkte prosjektet må varsles til GassROR IKS.
Vi ber dere for ordens skyld å svare på denne e-post om dere aksepterer tilsagnet på ovenfor
nevnte betingelser.
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GassROR IKS - status tilsagn 2018

Oversikt over aktive tilsagn
Tilsagn:
Haukebøen - Samspleis AS
Vann til Nyhamna

NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt

Gassknutepunkt Nyhamna

Høgskolen i Molde - treårog satsing innovasjonsmiljø
Protomore kunnskapspark - videreutvikling
Molde NF - sjøfronten og torg

Molde kunnskapspark/iKuben - prototypelab

Visit Nordmøre og Romsdal AS - opplevelsesskredder

Molde kommune m.fl. - Byregionprogr. fase 2
Norsk senter for trygt veiarbeid AS - etablering
Vestnes NF - prosjekt sjøfront

Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling
Møre og Romsdal turistforening - Storlihytta
Astero/Nordic Plastic Recykling
Midsund NF - Masterplan Utvikling fiskeri og havbruk»

NMK Molde - bilcross/rallybane

Nordveggen AS - Innovasjonssenter Åndalsnes

Molde NF - karrieredagene 2017-2018-2019
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"

Rauma og Vestnes - «Eksportvegen inn i NTP»
Nesset Næringsforum - Mardøla formidlingssenter
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturturisme
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018
Molde kommune - fasadeprosjekt
Teatret Vårt - støtte til mobil sceneløsning
Teaterhjelpa - Atlanterhavsspelet 2018
Nesset Musikkfest - treårig utvikling
Skarbakkene SA - videreutvikling rekruttbakker
Rabalderfestivalen – utvikling/samarbeid Molde/Nesset
Rabalderfestivalen – konsertserie for barn&unge

Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.

Aukra kommune - formidling krigsminne
Midsund Næringsforum m.fl. - masterplan reiseliv
Skarbakkene SA - støtte til merkostn. rekruttbakker
Fræna og Eide kommune – masterplan for reiseliv
Foreninga Andersgardløa – støtte til skifertak
Molde Tae Kwon Do Klubb - NM 2018
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir
MOI - norgescup i skiskyting i 2018

Pr. 18.04.2018
Utbet. i 2017: Utbet. I 2018: Rest av tilsagn: Total sum:
Tilbakeført:
5 000 000
20 000 000
75 000 000
500 000
2 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
1 286 439
1 500 000
4 500 000
213 561
3 200 000
3 200 000
2 850 000
2 850 000
1 900 000
1 900 000
800 000
1 600 000
800 000
1 275 000
1 275 000
793 453
1 250 000
263 363
379 000
371 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
250 000
750 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
800 000
800 000
666 667
666 667
51 617
448 383
500 000
500 000
500 000
450 000
450 000
300 000
450 000
150 000
408 750
408 750
300 000
300 000
300 000
300 000
250 000
250 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
50 000
100 000
150 000
112 500
37 500
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
8 842 919
50 000
48 550 753 113 100 417

Merknad:
Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
Sak 66/17 - over 5 år (5x1 mill kr)
3 år: 2016, 2017 og 2018 - belastes løpende

Sak 40/17 - over 3 år

Sak 09/18 - for 2018 og 2019

Sak 37/17 - møte 30.06.17

Se sak 40/15 - 2 år a' 800.000 kr
Sak 12/17 - støtte over 3 år
Sak 32/15. Fordelt over 3 år.
Sak 28/16
Sak 37/16
Sak 10/17 - støtte over 2 år
Sak 08/18
Sak 09/17
Sak 08/17 - se 30. juni 2017
Se sak 38/15
Sak 30/17
Sak 23/17 - for 2017, 2018 0g 2019
Sak 50/16 - forskjøvet fra 2016 til 2017-2018-2019
Sak 02/17
Sak 15/17
Sak 50/17 - over 3 år
Sak 51/17
Sak 24/17
Sak 49/17
Sak 10/18

Sak 39/17 - over 3 år

Sak 57/16 - behandlet i 2017 - se og sak 31/17
Sak 11/18
Sak 12/18
Sak 19/16

Sak 38/18
Sak 41/17

Sak 67/17
Sak 19/18 - støtte for 2018 og 2019
Sak 07/17
Sak 58/17
Sak 59/17
Sak 68/17

Økonomiske rapporter
Mars- 2018

GassROR IKS
Innhold
Resultat
Balanse
Resultat spesifisert
Balanse spesifisert

Sparebank 1 SMN Regnskap AS

-23.04.2018

Resultat Mars
Hittil regnskap

Tilførte midler

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
Mars
ett total

0

7 620 000

30 480 000

-30 480 000

0

Utbetalte midler

-550 000

-8 750 000

-35 000 000

34 450 000

-100 000

Netto tilførte midler

-550 000

-1 130 000

-4 520 000

3 970 000

-100 000

Andre godtgjørelser oppgpl.

6 360

-30 000

-120 000

126 360

0

Arbeidsgiveravgift og pensj

-6 360

0

0

-6 360

0

Andre personalkostnader

0

-140 000

-560 000

560 000

0

Verktøy, inventar, driftsm.

-1 260

0

0

-1 260

0

-55 542

-7 500

-30 000

-25 542

-3 962

0

-12 500

-50 000

50 000

-31 374

Fremmede tjenester
Kontorrekvisita
Telefon og porto
Salg, reklame og repr.
Andre kostnader

-558

0

0

-558

-60

-2 162

0

0

-2 162

0

-198

-50 000

-200 000

199 802

-164

Gassknutepunkt Nyhamna

-300 275

0

0

-300 275

-181 990

Driftsresultat

-909 995

-1 370 000

-5 480 000

4 570 005

-317 550

Finansinntekter

0

224 500

898 000

-898 000

0

Finanskostnader

79

0

0

79

0

-909 915

-1 145 500

-4 582 000

3 672 085

-317 550

Resultat e. Finans

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 23.04.2018

Balanse 2018
IB

Kundefordringer

Hittil Mar

Hittil Mar + IB

97 423

-97 424

-1

Kontanter, bank og post

64 273 148

-811 326

63 461 822

Omløpsmidler

64 370 571

-908 750

63 461 821

Eiendeler

64 370 571

-908 750

63 461 821

Opptjent egenkapital

-64 254 149

909 915

-63 344 233

Egenkapital

-64 254 149

909 915

-63 344 233

Leverandørgjeld

-457 705

258 330

-199 375

Skyldige offentlige avg.

407 643

-325 855

81 787

Annen kortsiktig gjeld

-66 360

66 360

0

-116 423

-1 165

-117 588

-64 370 571

908 750

-63 461 821

Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 23.04.2018

Resultat Mars
Hittil regnskap

3400 TILFØRTE MIDLER

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
Mars
ett total

0

7 620 000

30 480 000

-30 480 000

0

0

7 620 000

30 480 000

-30 480 000

0

-550 000

-8 750 000

-35 000 000

34 450 000

-100 000

Utbetalte midler

-550 000

-8 750 000

-35 000 000

34 450 000

-100 000

Netto tilførte midler

-550 000

-1 130 000

-4 520 000

3 970 000

-100 000

Tilførte midler
4000 UTBETALTE MIDLER

5090 PERIODISERINGSKONTO LØ
5330 STYREHONORAR
Andre godtgjørelser oppgpl.
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Arbeidsgiveravgift og pensj
5900 HONORAR DAGLIG LEDER
Andre personalkostnader
6552 PROGRAMVARE
Verktøy, inventar, driftsm.
6701 REVISJONSHONORAR
6705 REGNSKAPSHONORAR
6790 ANNEN FREMMED TJENEST
Fremmede tjenester

66 360

0

0

66 360

0

-60 000

-30 000

-120 000

60 000

0

6 360

-30 000

-120 000

126 360

0

-6 360

0

0

-6 360

0

-6 360

0

0

-6 360

0

0

-140 000

-560 000

560 000

0

0

-140 000

-560 000

560 000

0

-1 260

0

0

-1 260

0

-1 260

0

0

-1 260

0

0

-7 500

-30 000

30 000

0

-5 542

0

0

-5 542

-3 962

-50 000

0

0

-50 000

0

-55 542

-7 500

-30 000

-25 542

-3 962

6800 KONTORREKVISITA

0

0

0

0

-31 374

6860 MØTE, KURS, OPPDATERIN

0

-12 500

-50 000

50 000

0

Kontorrekvisita
6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC
Telefon og porto
7320 REKLAMEKOSTNAD
Salg, reklame og repr.
7770 BANK- OG KORTGEBYR
7790 ANNEN KOSTNAD
Andre kostnader

0

-12 500

-50 000

50 000

-31 374

-558

0

0

-558

-60

-558

0

0

-558

-60

-2 162

0

0

-2 162

0

-2 162

0

0

-2 162

0

-198

0

0

-198

-164

0

-50 000

-200 000

200 000

0

-198

-50 000

-200 000

199 802

-164

6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE

-141 600

0

0

-141 600

-83 200

6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE -

-12 500

0

0

-12 500

0

6602 GKP-N PROFILERING - MAR

-38 985

0

0

-38 985

-39 512

6605 GKP-N REISER - SEMINAR

-19 190

0

0

-19 190

-19 358

6609 GKP-N ONS 2016

-88 000

0

0

-88 000

0

0

0

0

0

-39 920

Gassknutepunkt Nyhamna

6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADE

-300 275

0

0

-300 275

-181 990

Driftsresultat

-909 995

-1 370 000

-5 480 000

4 570 005

-317 550

0

224 500

898 000

-898 000

0

8051 RENTEINNTEKTER BANKINN
Finansinntekter
8155 RENTEKOSTNAD LEVERAN
Finanskostnader
Resultat e. Finans

GassROR IKS

0

224 500

898 000

-898 000

0

79

0

0

79

0

79

0

0

79

0

-909 915

-1 145 500

-4 582 000

3 672 085

-317 550

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 23.04.2018

Balanse 2018
IB

Hittil Mar

Hittil Mar + IB

97 423

-97 424

-1

97 423

-97 424

-1

1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857

33 504 097

-794 524

32 709 573

1925 BFH 4100.72.54510

21 317 050

0

21 317 050

1926 BFH 4100 72 75461

9 452 000

0

9 452 000

0

-16 802

-16 802

Kontanter, bank og post

64 273 148

-811 326

63 461 822

Omløpsmidler

64 370 571

-908 750

63 461 821

Eiendeler

64 370 571

-908 750

63 461 821

1500 KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer

1950 BANK SKATTETREKK

2050 ANNEN EGENKAPITAL

-52 352 575

0

-52 352 575

2090 UDISPONERT RESULTAT

-11 901 573

909 915

-10 991 658

Opptjent egenkapital

-64 254 149

909 915

-63 344 233

Egenkapital

-64 254 149

909 915

-63 344 233

-457 705

258 330

-199 375

-457 705

258 330

-199 375

407 643

-325 855

81 787

2400 LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld
2740 FYLKESSKATTESJEFEN
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG.

0

0

0

407 643

-325 855

81 787

-66 360

66 360

0

-66 360

66 360

0

-116 423

-1 165

-117 588

-64 370 571

908 750

-63 461 821

Skyldige offentlige avg.
2960 PÅLØPT KOST. OG FORSK.BET.I
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 23.04.2018

Årsberetning og årsregnskap for 2017
Foretaksnummer 989633902

Årsberetning og årsregnskap for 2017 – side 1

Årsberetning og årsregnskap for 2017 – side 2

Innholdsfortegnelse:
ÅRSBERETNING FOR GASSROR IKS 2017 .................................................................................................................... 4
ÅRSREGNSKAP FOR GASSROR IKS 2017 ..................................................................................................................... 5
Resultatregnskap .................................................................................................................................................. 5
Balanse pr. 31.12.2017 ......................................................................................................................................... 6
Noter 2017 ............................................................................................................................................................ 7
Note 1 – Innbetalte bidrag fra eierne ................................................................................................................... 7
Note 2 – Disponerte midler ................................................................................................................................... 7
Note 3 – Lønnskostnad ......................................................................................................................................... 8
Note 4 – Annen egenkapital.................................................................................................................................. 8
Note 5 - Eierskap ................................................................................................................................................... 8
ÅRSRAPPORT FOR 2017 FRA STYRET .................................................................................................................................. 9
Eierskap og organisering ....................................................................................................................................... 9
Formål ................................................................................................................................................................. 10
Finansiering ......................................................................................................................................................... 10
Aktiviteter 2017 .................................................................................................................................................. 10
Følgende prosjekter har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2017 ................................................................. 11
Handlingsplan 2018 ............................................................................................................................................ 11
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 ...................................................................................................... 12
Oversikt tilsagn ................................................................................................................................................... 13
SELSKAPSAVTALE FOR GASSROR IKS ......................................................................................................................... 15
REVISORS BERETNING .................................................................................................................................................... 18
PROSJEKT GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA .......................................................................................................................... 19

Årsberetning og årsregnskap for 2017 – side 3

ÅRSBERETNING FOR GASSROR IKS 2017
GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna,
Midsund og Molde om ilandføring av gass fra gassfeltet «Ormen Lange» til Aukra. Møre og
Romsdal fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006.
GassROR IKS har siden 2015 bestått av 9 eiere; Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde,
Nesset, Rauma og Vestnes, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. Styret består nå av totalt 9
medlemmer.
Selskapet er et fond som skal finansiere næring- og samfunnsutvikling i regionen. Det er basert
på at 10% av eiendomsskatten som Aukra kommune får fra gassprosesseringsanlegget på
Nyhamna i Aukra skal gå til selskapet, eller minimum 25 kroner (indeksregulert med 5% fra
2012) pr. innbygger i de eierkommunene som ikke har slike inntekter. Frænas andels er også
knyttet til 10 % av eiendomsskatten som kommunen får fra gassprosesseringsanlegget
(røranlegg på havbunn, kraftanlegg/linjer m.v.). Møre og Romsdal fylkeskommune betaler et fast
beløp, som reguleres årlig ihh. til kommunal deflator.
Selskapet er registrert i Aukra kommune. Adressen er Holmesundet 4, 6480 Aukra. Selskapet
har ingen ansatte. Arnt Sommerlund, ved Aukra Næringsforum, har vært innleid som daglig
leder.
Årets resultat viser et overskudd på kr. 10 505 573. Styret foreslår at overskuddet tilføres
selskapets egenkapital, som ved årets slutt blir kr. 62 858 149.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt for denne type drift.
Styret har bestått av 5 kvinner og 4 menn.
Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift til stede.
Molde, 27.04.2018
Styret for GassROR IKS

Arne Sverre Dahl
Styreleder

Ingrid Husøy Rimstad
Nestleder

Gro Kosberg

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Ketil Ugelvik

Anne Grete Klokset

Toril Hovdenak

Tone Roaldsnes

Arnt Sommerlund
Daglig leder
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ÅRSREGNSKAP FOR GASSROR IKS 2017
Resultatregnskap
Note:

2017:
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2016

Balanse pr. 31.12.2017
Note:

2017:

2016

Molde, dd.mm.2018
Styret for GassROR IKS

Arne Sverre Dahl
Styreleder

Ingrid Husøy Rimstad
Nestleder

Gro Kosberg

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Ketil Ugelvik

Anne Grete Klokset

Toril Hovdenak

Tone Roaldsnes

Arnt Sommerlund
Daglig leder
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Noter 2017
Note 1 – Innbetalte bidrag fra eierne

Note 2 – Disponerte midler
Prosjekter/tiltak som har fått utbetalt støtte i 2017:
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Note 3 – Lønnskostnad
2017

2016

Note 4 – Annen egenkapital

Note 5 - Eierskap
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Årsrapport for 2017 fra styret
Eierskap og organisering
Selskapskapitalen i GassROR IKS er på 1,8 million kroner er fordelt med 11,11 % på hver av
de 9 eierkommunene:
Representantskapet, som er selskapets øverste organ, har i 2017 bestått av;
Kommune:
Aukra kommune
Eide kommune
Fræna kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Nesset kommune
Rauma kommune
Vestnes kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune

Medlem:
Ordfører Bernhard Riksfjord
Varaordfører Helge Kjøll jr.
Ordfører Egil Strand
Ordfører Tove Henøen
Ordfører Odd Helge Gangstad
Ordfører Torgeir Dahl
Ordfører Rolf Jonas Hurlen
Ordfører Lars Olav Hustad
Ordfører Geir Inge Lien
Fylkesordfører Jon Aasen

Representantskapet har i møte av 19.05.2017 valgt følgende styre:
Funksjon:

Eier:

Styremedlem:

Personlig varamedlem:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Molde
Aukra
Eide
Midsund
MR fylkesk.
Nesset
Fræna
Rauma
Vestnes

Arne Sverre Dahl
Ingrid Husøy Rimstad
Ole Bjørn Moen
Ketil Ugelvik
Gro Kosberg
Liv F. Husby
Anders Skipenes
Toril Hovdenak
Tone Roaldsnes

Mette Holand
Geir J. Göncz
Sverre Hovland
Arild Sjøvik
Willy Loftheim
Anne Grete Klokset
Linn Eidem Myrstad
Heidi Skaug
Magne Værholm

Ordførerne i Molde, Fræna og Aukra ble gjenvalgt til valgkomité.
GassROR IKS har inngått en avtale med Aukra Næringsforum om forretningsførsel. Daglig leder
i Aukra Næringsforum er innleid som daglig leder. Selskapet har forretningsadresse;
Holmsundet 4, 6480 Aukra.
Møre og Romsdal revisjon IKS er selskapets revisor.
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Formål
Fra selskapets vedtekter, §2 Formål:
«Selskapet sitt virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har
nytte av. Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen
gjennom:
•
•
•
•
•

Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøvertstrafikk, breiband, vass- og
gassforsyning)
Forskning og utvikling
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle
utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).
Videreutvikle Nyhamna i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet

Støtte frå selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved
bruk av grunnkapitalen og tilskotet frå eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje
støttast.
GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av
interkommunale/regionale tiltak innafor selskapets sitt verkeområde.»

Finansiering
Det er vedtektsfestet at eierkommunene skal overføre et årlig tilskudd til GassROR IKS
tilsvarende 10 % av eiendomsskatten kommunene får som følge av gassilandføringsanlegget
på Nyhamna i Aukra. De kommuner som ikke har slik eiendomsskatt, skal betale inn et beløp
pr. innbygger i kommunen pr. 01.01 i budsjettåret. I 2017 var beløpet 33,50 kroner. Det er avtalt
at beløpet skal indeksreguleres med 5% hvert år.
I 2017 har Møre og Romsdal fylkeskommune bevilget et tilskudd på kroner 728.000, som
reguleres årlig ihh. til kommunal deflator.

Aktiviteter 2017
Det er avviklet 7 styremøter der 69 saker er behandlet. Representantskapet har hatt 2 møter.
I tillegg har det vært avviklet et strategiseminar for styret (1. og 2. mars), samt et felles
strategiseminar for representasjonsskap og styre (6. oktober).
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Følgende prosjekter har fått utbetalt støtte fra GassROR IKS i 2017

Handlingsplan 2018
I møte 15.12.2017 vedtok representantskapet en handlingsplan for 2018:

GassROR IKS har som formål å medvirke til utvikling av Molderegionen, slik det fremgår
av selskapsavtalen.
Selskapets virkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eierkommunene har nytte av.
Selskapets formål er videre å medvirke til utvikling av:
• Attraktiv region og kompetent arbeidskraft
• Infrastruktur
• Tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling
• Forsknings- og utviklingsprosjekter
• Videreutvikle Nyhamna i Aukra som gassknutepunkt
Selskapet har følgende strategiske plattform:
a) GassROR IKS skal, sammen med eierkommuner, næringsliv og forsknings- og
Årsberetning og årsregnskap for 2017 – side 11

b)

c)

d)
e)

utdanningsinstitusjoner, aktivt bidra til samfunns- og næringsutvikling av
regionen.
GassROR IKS kan ta initiativ til å etablere utviklingsprosjekter i regionen.
GassROR IKS skal ikke være prosjekteier. Det er et mål at kommuner og/eller
næringsliv overtar eierskapet til prosjektene når de er etablerte.
GassROR IKS har som mål for perioden 2017-2027 å være med på å bidra til å
løfte større utviklingstiltak som eierkommunene har nytte av. Det er et mål å få
etablert en overordnet regional utviklingsplan for denne strategiperioden.
GassROR IKS skal aktivt informere om selskapets formål, slik at selskapets
midler i best mulig grad utnyttes til regionale utviklingstiltak.
GassROR IKS vil sette av en årlig pott til mindre tiltak for lag, foreninger o.l., med
søknadsfrist og behandling to ganger per år.

Strategiarbeidet fra 2016-2017 følges opp slik:
1) Det legges opp til en økt årlig ramme på 35 mill. kroner, hvorav 5 % planlegges
benyttet til de årlig pott til mindre tiltak for lag, foreninger o.l.
2) I 2018 er FoU/FoI-prosjekter et prioritert satsingsområdet for GassROR IKS.
3) Styret vil legge fram et forslag til kommunikasjonsstrategi for GassROR IKS.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021
Slik budsjett og økonomiplan ble vedtatt på møte av 15.12.2017:
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Oversikt tilsagn
Siden 2007 har GassROR IKS utbetalt støtte og gitt tilsagn på til sammen 178,5 mill. kroner.
Disponerte midler f.o.m. 2007 t.o.m. 2017
i 1.000 kroner:
Haukebøtunnelen
Gassknutepunkt Nyhamna
Romsdalsmuseet
Møreaksen
Molde lufthavnutvikling
Skaret Skisenter/Skarbakken
Vann til gassanlegg på Nyhamna
NCE iKuben - utvikling av NCE for omstilling og innovasjon
Moldejazz
Høgskolen i Molde - Industri 4.0/Industrielt Internett
ROR - utviklingsprosjekter
Ergan kystsenter Bud
iKuben
Molde Næringsforum - sjøfronten og oppgradering av torg
Protomore kunnskapspark (tidl. Molde kunnskapspark)
ROR/Molde sjukehus
Prototypelab - MKP & iKuben
Skaret Skisenter og MOI - rulleskiløype
Fiskebruer ved Atlanterhavsvegen
Norsk tindesenter (til etablering og til filmprosjekt)
Diverse prosjekt under 200.000 kr
Visit Nordmøre og Romsdal - reiselivsutvikling i Øyriket
Byregionprogr.- Molde kommune m.fl.
Moldejazz - nytt flygel
Vestnes NF - prosjekt sjøfront
Norsk Senter for Trygt Veiarbeid
Molde HK Elite - organisasjonsutvikling
Norsk Tindesente - Via Ferrata-klatreløyper
Astero/Nordic Plastic Recyckling - utviklingsstøtte
Midsund IL - steintrapper
Navitas
Akselerator Midt-Norge NTNU
Midsund Næringsforum - Masterplan fiskeri og havbruk
Molde Næringsforum
RaumraRock - del 1 og 2
Vind i Møre
Øyriket i Romsdal
MOI NM på ski 2014
Steinskulpturpark Eide
Bilcross/rallybane - NMK Molde
Nordveggen AS - etablering Innovasjonssenter Åndalsnes

Utbetalt
Rest
Total
2007-2017:
tilsagn:
sum:
55 000
20 000
75 000
13 710
1 500
15 210
8 000
8 000
7 810
7 810
6 000
6 000
5 600
5 600
4 000
1 000
5 000
5 000
5 000
4 500
4 500
3 200
3 200
2 610
2 610
2 350
2 350
2 225
2 225
1 900
1 900
1 700
1 700
1 692
1 692
800
800
1 600
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 241
195
1 436
1 275
1 275
456
794
1 250
1 150
1 150
1 000
1 000
629
371
1 000
250
750
1 000
800
800
800
800
750
750
750
750
715
715
667
667
575
575
550
550
525
525
500
500
500
500
500
500
52
448
500
500
500

(Tabellen fortsetter på neste side)
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Disponerte midler f.o.m. 2007 t.o.m. 2017
i 1.000 kroner:

Utbetalt
2007-2017:

Aker Akademiet
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"
Karrieredagene - Molde Næringsforum m.fl. (2017-2019)
Eksportvegen inn i NTP
Fiskerikai Harøysundet
Kunstfrosset skøytebane Isfjorden IL
Utredning golfbane i Fræna
Bjørnsund Leirskole
Vikingpark Hustadvika
Bjørnsund Leirskole
Raumrarock - "Akademiet"
Karrieredagene - Molde Næringsforum m.fl. (2015-2016)
Nesset Næringsforum - Mardøla formidlingssenter
Visit Nordmøre og Romsdal - topptur-turisme
Plassen - Molde kulturbygg
TV2-program "Ønskedrømmen"
Gassknutepunkt Nyhamna - 10 år markering
Destinasjon Molde og Romsdal
Skarbakkene - videreutvikling rekruttbakker
Møreaksen - Menon-utredning
Molde kommune – støtte til fasadeprosjekt
Teatret Vårt - mobil sceneløsning
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018
Nesset Musikkfest
Aukra kommune m.fl. - Sykkeltilrettelegging Mordal - Eidskrem
Romsdal kystlag - storbåtnaust/kystsenter fase1
Midsund NF m.fl. - næringsutv. Møreaksen og Kjerringsundet
Aukra kommune - ormidling av krigens kulturminne
Midsund NF m.fl. - reiseliv i "Nye Molde"
Andersgardløa
Molde Taekwon-Do Klubb – arrangere NM 2017
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir
MOI – arrangere norgescup i skiskyting i 2018
Sum:

Rest
tilsagn:

450
150
400
400
300
300
300
300
300
150

270
250
240
225
113
210

50
113
100
-

133 561
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Total
sum:

300
450
409
-

300
300

100
200
200
200
100
100
100
100
50
50
50
50
44 759

450
450
450
409
400
400
300
300
300
300
300
300
300
300
270
250
240
225
213
210
200
200
200
150
113
100
100
100
100
50
50
50
50
178 470

SELSKAPSAVTALE FOR GassROR IKS
Etter lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr. 6 (IKS-lova)

§ 1 Selskapet og deltakarane
Selskapets namn er GassROR IKS. Selskapet har kontoradresse i Aukra kommune. GassROR
IKS er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aukra (1/9), Eide (1/9), Fræna (1/9),
Midsund (1/9), Molde (1/9), Nesset (1/9), Rauma (1/9), Vestnes (1/9) og Møre og Romsdal fylke
(1/9). Andre kommunar har høve til å søkje om medlemskap.

§ 2 Formål
Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.
Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen gjennom:
•
Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
•
Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass- og
gassforsyning)
•
Forskning og utvikling
•
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak,
utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur,").
•
Videreutvikle Nyhama i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet
Støtte frå selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av
grunnkapitalen og tilskotet frå eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast.
GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale / regionale tiltak
innafor selskapets sitt verkeområde.

§ 3 Representantskap
Eigarane utøver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapet sitt øvste organ.
Dei deltakande kommunane vel kvar sin representant med personleg vararepresentant til
representantskapet med unnatak for Aukra kommune som vel 2 representantar
med personlege vararepresentantar til representantskapet. Som representantar skal
fortrinnsvis veljast ordførarane i eigarkommunane med varaordførarane som
vararepresentantar.
Leiaren i representantskapet skal utpeikast av og mellom Aukra kommune sine representantar.
Leiaren har dobbeltstemme når det er stemmelikheit.
Representantskapet kjem saman minst to gonger i året. Årsmøtet skal haldast seinast innan
utgangen av mai månad.
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§ 4 Representantskapets mynde og oppgåver.
Representantskapet skal ha følgjande oppgåver:
•
Sjå til at selskapet blir drive etter formålet sitt og i samsvar med lover og vedtekter.
•
Handsame selskapet si årsmelding og regnskap, handlingsplan, budsjett og
økonomiplan samt andre saker som etter lova tilligg representantskapet
•
Fastsette fullmakter til styret og/eller vedta retningsliner for styret sitt arbeid.
•
Val av styre samt Jeiar og nestleiar i styret
•
Val av revisor og godkjenning av godtgjersle til revisor.
•
Val av valkomite
•
Fastsetjing av godtgjersle til representantskap og styre.
•
Framlegg om endring av selskapsavtalen
•
Andre saker som styret vil ha behandla i representantskapet
•
Andre saker som representantskapet sjølv tek opp.
Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette blir kravd etter lov
om IKS eller andre lover. Handlingsplan, økonomiplan, budsjett, rekneskap og utskrift frå
møteboka skal sendast medlemskommunane som melding.

§ 5 Styret og styrets samansetjing
Styret består av 9 medlemmer med personlege varamedlemmer. Krav til kjønnssamanseijing av
styret går fram av IKS lova § l O,1. ledd siste pkt.
Styremedlemmene/varamedlemmene veljast for to år der halvparten av medlemmene er på val
kvart år.

§ 6 Styrets mynde
Forvaltninga av selskapet hører inn under styret, som har ansvar for ein tilfredsstillande
organisering av selskapet si verksemd. Styret skal sjå til at verksemda vert driven i samsvar
med selskapets sitt formål, selskapsavtalen, selskapets sitt årsbudsjett og andre vedtak og/eller
retningsliner som er fastsett av representantskapet.
Styret skal sjå til at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tryggande kontroll. Styret
skal ha tilsyn med dagleg leiar si leiing av verksemda.

§ 7 Dagleg leiar
Selskapet skal ha ein dagleg leiar med mynde og oppgåver slik det går fram av IKS-lova.

§ 8 Finansiering av selskapet
Selskapet har ein innskotskapital på kr 1 800 000,Kommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigardel) i høve den prosentvise eigardel slik
denne går fram av § 1.
Til dekning av selskapets si årlege drift - herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal
dei deltakande kommunane kvar årleg bidra med tilskott tilsvarande 10 % av den maksimalt
innfordringsbare eigedomskatt etter eigedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget
påNyhamna. (T.d. Landanlegg, røyranlegg på havbotn, kraftlinjer, telenett/-stasjonar). Tilskottet
skal for kvar deltakarkommune tilsvare minst kr 25 pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettåret. Frå
1.1.2012 aukast satsen pr. innbygjar årleg med 5%. Møre og Romsdal fylkeskommune skal
betale inn eit årleg beløp fastsatt av fylkestinget.

§ 9 Nye medlemmer
Vedtak om opptak av ny(e) medlem(mer) krev samtykke frå alle dei andre eigarkommunane.
Opptak av ny(e) medlem(mer) krev endring av selskapsavtalen, jfr. IKS lova§ 4, 2. ledd, L pkt.
Spørsmål om opptak av ny(e) medlem(mer) skal først leggjast fram for representantskapet til
uttale.
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§ 10 Sal av eigardel uttreden av selskapet
Sal av eigardel (eigarskifte) og uttreden av selskapet er regulert i IKS lova§§ 26 og 30.
Utmelding av ein kommune skal skje med minst eitt års varsel. Oppseiingstida vil gå heile det
påfølgjande kalenderår. Ellers gjeld IKS-lova § 30.

§ 11 Endringar
Endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle eigarkommunane. Elles gjeld IKS-lova § 4.

§ 12 Anna avtaleverk
Deltakarane har inngått ei eiga deltakaravtale om forhold som ikkje er uttømmande regulert i
Selskapsavtalen

§ 13 Tvist
Tvist om tolking av selskapsavtalen mellom eigarkornrnunane og/eller eigarkornrnunane og
selskapet blir avgjort med bindande verknad ved valdgift etter reglane i Lov om voldgift, likevel
slik at sorenskrivaren i Romsdal eller den han gjev mynde åleine utgjer valdgiftsretten.

§ 14 Anna
For tilhøve som ikkje er omtala i denne selskapsavtalen gjeld IKS-lova.
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Revisors beretning
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Årsrapport 2017
Styringsgruppe:
Bernhard Riksfjord (leder), Aukra kommune
Arne Sverre Dahl (nestleder), Molde kommune
Ottar Ohren (medlem), Høgskolen i Molde
Bengt Endreseth (medlem), Møre og Romsdal fylkeskommune/Energiregion Møre
Torill Ytreberg (medlem), NHO Møre og Romsdal
Kari Hoset Ansnes (medlem), LO Møre og Romsdal

Administrasjon
Alf Reistad (prosjektleder), Krafti AS

Styringsgruppemøter
Det ble totalt arrangert 5 møter i styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna i
2017.

Innledning
I 2017 har aktiviteten vært preget av avslutning av utbyggingen på Nyhamna (Nyhamna Expansion)
og endelig ferdigstillelse av den nye gassrørledningen Polarled. Når denne kobles samme med Aasta
Hansteen-feltet i løpet av 2018 vil Nyhamna formelt bli et gassknutepunkt for Norskehavet – i tråd
med det Gassknutepunkt Nyhamna har arbeidet for. Dette er en viktig milepæl for både Nyhamna og
regionen og vil forlenge driftsperioden med mange år.
I tillegg ble 2017 preget av at det da var ti år siden oppstarten av gasseksporten fra Nyhamna til
Storbritannia gjennom Langeled. Gassknutepunkt Nyhamna har markert dette gjennom prosjektet
Nyhamna 10 år.

Aktivitetsnivået i bransjen er på vei opp igjen etter en periode med lav oljepris, som har ført til
betydelige reduksjoner både i oljeselskapene og i leverandørindustrien. Det har vært gjort
omfattende grep som har redusert kostnadsnivået i bransjen betydelig de siste par årene. Vi
registrere nå at investeringene og aktivitetsnivået på nytt er på vei oppover.
Mandat

Gassknutepunkt Nyhamna sitt mandat, som er behandlet i styringsgruppen og vedtatt i
representantskapet i GassROR IKS:

Nyhamna 10 år
Gjennom prosjektet Nyhamna 10 år markerte Gassknutepunkt Nyhamna at det i 2017 var 10 år
siden oppstarten av gasseksporten fra Nyhamna. I denne tiårs-perioden har Nyhamna stått for
leveransen av mellom 20 og 25 % av det totale gassforbruket i Storbritannia.

I Nyhamna 10 år ble det fokusert på å dokumentere og markedsføre hva gassaktiviteten på
Nyhamna har betydd både lokalt og nasjonalt:
• Utviklet egen logo for jubileet
• Tett samarbeid med elever ved Molde vgs. for utarbeidelse av egen video og ved
Romsdal vgs. vedrørende aktiviteter på Aker stadion i forbindelse med
eliteserieoppgjøret mellom MFK og Tromsø
• Engasjert Møreforsking i utarbeidelsen av en forskningsrapport med oppsummering
av ringvirkningene fra aktiviteten på Nyhamna
• Markering under Aukradagen 2017
• Profilering under Offshore Europe i Aberdeen
• Markering under Rundebordskonferansen 2017

Rundebordskonferansen 2017
Markering av Nyhamna 10 år ble et av hovedtemaene under Rundebordskonferansen 2017. Blikket
ble også rette fremover for å se på videre utvikling med tilhørende ringvirkninger i tillegg til å
belyse Nyhamna og norsk gass sin plass i Europas grønne skifte.

Rundebordskonferanse 2017 var meget godt besøkt med en rekke prominente foredragsholdere og
gjester som blant annet Sarah Gillet (den Britiske Ambassadør i Norge), Terje Søviknes (olje- og
energiminister) og Kjell Magne Bondevik (tidligere statsminister).

Under styret sin evaluering konkluderte man med at dette var den beste rundebordskonferansene
som har vært arrangert.

Temaene for «rundebordsdiskusjonene» etter lunsj ble satt sammen i samarbeid med Møre og
Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen, Høgskolen i Molde og ROR.
Aukra Næringsforum var medarrangør og ga både økonomisk støtte og bidro i det praktiske
arbeidet med gjennomføringen av konferansen.

De tidligere Hydro-direktørene Eivind Reiten, Bengt Lie Hansen og Thor A Tangen ble tildelt
Gassknutepunkt Nyhamna sin ærespris i forbindelse med Rundebordskonferansen 2017.

Forskningsprosjekt angående ringvirkninger av aktiviteten på Nyhamna
Gassknutepunkt Nyhamna engasjerte Møreforskning til å gjennomføre et mindre
forskningsprosjekt for å oppsummere tidligere ringvirkningsanalyser av aktiviteten på Nyhamna.
Aukra Næringsforum var med å finansiere studien som ble presentert av Møreforskning i et
avisoppslag i Romsdals Budstikke og omtalt under Rundebordskonferansen 2017.

Nyhamna spillvarme

Energiregion Møre har i langt tid arbeidet med aktiv utnyttelse av spillvannet på Nyhamna. Dette
har blant annet vært tema under flere tidligere rundebordskonferanser.

Gassknutepunkt Nyhamna var også i 2017 engasjert i dette arbeidet, men en har ikke kommet
nærmere realisering av prosjekt for utnyttelse av denne energien.

Leverandørseminar i samarbeid med DEA

Gassknutepunkt Nyhamna tok initiativet til et seminar hvor lokal leverandørindustri fikk
muligheten til å presentere seg for oljeselskapet DEA som står som utbygger av Dvalin-feltet. Det
deltok 20 representanter for lokal leverandørindustri på dette seminaret som ble gjennomført i
september.

Deltakelse på diverse seminar og møter
•
•
•

Frokostmøte Aukra Næringsforum, Aukra
Petropolen, Kristiansund
Næringslivsseminar i regi av Sparebank1 SMN, Molde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offshore Strategikonferanse, Stavanger
Norskehavskonferansen, Stjørdal
Dialogkonferanse med Norsk Olje & Gass, Kristiansund
Beerenberg-seminar, Bergen
Shell-samling i forbindelse med Moldejazz, Molde
Rundebordskonferansen 2017, Molde
Offshore Europe, Aberdeen
Leverandørseminar i samarbeid med DEA, Molde
Ormen Lange 10 år, Aukra
Dialogmøte med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge, Kristiansund
Shell sin Energy Dialogue, Oslo
Statoils Leverandørdag, Kristiansund
Shell-kvelden, Kristiansund
Desemberkonferansen, Kristiansund
Representantskapsmøte GassROR IKS, Molde

Administrasjonen har i tillegg deltatt på diverse møter og samlinger med blant annet Gassco, Shell,
LO, Norsk Industri og Møre, Romsdal fylkeskommune og Sintef.

Profilering
•
•
•
•
•
•

«Gassloungen» på Molde lufthavn Årø
Profilering på Tollboden og på Romsdalsmuseet i forbindelse med Moldejazz
Div annonsering
Video som er blitt distribuert gjennom Youtube
Profilering under Offshore Europe i Aberdeen
Drift av nettstedet www.gassknutepunkt.no

Regnskap

Kostnadene til drift av Gassknutepunkt Nyhamna var i 2017 på nivå med de foregående årene til
tross for en del ekstraordinære utgifter i forbindelse av markeringen av Nyhamna 10 år.

Regnskapet er administrert av GassROR IKS og ført av Økonomisenteret.
Molde, 13. april 2017

Styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna
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Saksframlegg
Sak 25/18 Søknad fra Høgskolen i Molde
– støtte til innovasjonsbyen Molde (5 delprosjekter)
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1 mill. kroner til Høgskolen i Molde - som støtte til
forprosjektet for å lage en campusutviklingsplan for Høgskolen i Molde, – slik dette
delprosjektet (D1) er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at dette delprosjektet (D1) fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er
påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

GassROR IKS er positiv til de ambisjoner som er beskrevet i søknaden, og vil invitere
Høgskolen i Molde til å søke på ny når de andre delprosjektene (D2 til D5) har fått ytterligere
avklaring mht. gjennomføring, kostnader og finansiering.

Vurdering mot formålsparagraf:

Søknaden vurderes å være et utviklingstiltak av regional nytte for eierkommunene i GassROR IKS, og
å dermed ligge innenfor formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•

•

Regionalt tiltak: Høgskolen i Molde vurderes å ha en helt sentral rolle i å sikre næringsliv og
offentlige etater i regionen tilgang på relevant og oppdatert kompetanse og kandidater.
Utvikling av campusområde henger godt sammen med ønsket utvikling av studietilbudet og
forskningsaktivitetene ved høgskolen.
Attraktiv region: Et attraktivt studiemiljø vurderes å bidra til at regionen kan tiltrekke seg
kompetent arbeidskraft.

Administrasjonens øvrige vurderinger:

Søknaden fra Høgskolen i Molde inneholder en ambisjon om et taktskifte hva gjelder utvikling, og
dette må ses på som meget positiv for videre utvikling av kunnskap- og forskningsmiljøet i
Molderegionen.
FoI/FoU-aktivitet er et prioritert satsingsområde for GassROR IKS i handlingsplanen for 2018. Og
dette har rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde invitert til dialog om siden hans
innledning på fellesseminaret for GassROR IKS sitt styre og representantskap i fjor høst.
Rektor oppsummeres ambisjonene for utvikling av Høgskolen i Molde i søknaden slik:
«Denne søknaden forener et regionsutviklinsgperspektiv, der HiMoldes rolle I Molde er en
sentral driver for innovasjon og vekst, med en ambisjon om å utvikle særlig tre fagområder til
et nasjonalt nivå som sikrer HiMolde tilstrekkelig attraktivitet i et stadig tøffere marked for
utdannelse, forskning og livslang læring. De tre områdene er
1

1)

Helseinnovasjon, velferdsteknologi og digital pedagogikk,

2)

Smart byutvikling, innovasjon og bærekraft og

3)

Energi og miljølogistikk

De tre fagområdene er koblet sammen med en ambisiøs campusutviklingsplan for HiMolde,
som skal ruste opp og modernisere studiestedet og koble det tettere på byen og arbeideslivet
der.
Resultatet er ment å bli, foruten økt aktivitet og større ringvirkninger gjennom at volumet
øker, betydelig økt stimulans til innovasjon og entreprenørskap gjennom etablering av et
innovasjonsmiljø i samarbeid med Protomore og iKuben, som støttes av HiMolde TTO
(Technology Transfer Office).»
De mål som er beskrevet ovenfor er tenkt løst i 5 delprosjekter slik:
Resultat
D1: En fremtidsrettet campusutviklingsplan for Høgskolen i Molde (forprosjekt)
D2: En forsknings- og simuleringsomgivelse for helse- og omsorgsplanlegging, utdanning og
profesjonstrening med cyberfysiske systemer og velferdsteknologi (Simlab)
D3: Et studieprogram om smart byutvikling, bærekraftig utvikling og innovasjon (Bylab)
D4: Et senter for energi- og miljølogistikk basert på det eksisterende Senter for
petroleumslogistikk (Energilab)
D5: Et innovasjonskontor (TTO – Technology Transfer Office)
D1 er det delprosjektet som er kommet lengst. Her er prosjektet vedtatt i styret, høgskolens
egenandel er bevilget og Statsbygg bestilt som forprosjektorganisasjon. I tillegg har adm. i Molde
kommune foreslått å bevilge 100.000 kroner av egne midler, samt å søke om 300.000 kr fra «Byer
som regional motor (BRM). Dette behandles i Plan- og utviklingsutvalget tirsdag 24. april.
Dette er foreslått slik av Molde kommune:

Delprosjektet D2, D3, D4 og D5 er tenkt finansiert via BRM med hele 4,24 mill. kroner, og dette er
foreløpig ikke lagt inni planene til Molde kommune hva gjelder å søke midler fra BRM. Finansieringen
mener vi bør avklares nærmere før vi realitetsbehandler disse delprosjektene.

2

Finansieringsplan:

Høgskolen har laget følgende finansieringsplan for de 5 delprosjektene:
Resultat

Partnere (tentative)

D1: En fremtidsrettet
campusutviklingsplan
for Høgskolen i
Molde (forprosjekt)

Protomore, Molde
Kunnskapspark,
Studentsamskipnaden
i Molde, Molde
Folkehøgskole, mfl.
D2: En forsknings- og Molde kommune,
simuleringsomgivelse pleie- og
for helse- og
omsorgstjenesten,
omsorgsplanlegging, samtaler og mulig
utdanning og
deltagelse fra NTNU
profesjonstrening
Fakultet for Medisin
med cyberfysiske
og Helsevitenskap
systemer og
velferdsteknologi
(Simlab)
D3: Et studieprogram
om smart
byutvikling,
bærekraftig utvikling
og innovasjon (Bylab)
D4: Et senter for
energi- og
miljølogistikk basert
på det eksisterende
Senter for
petroleumslogistikk
(Energilab)
D5: Et
innovasjonskontor
(TTO – Technology
Transfer Office)
SUM

Egeninnsats Søkes
Søkes
HiMolde
BRM
GassROR SUM
(NOK)
(NOK)
(NOK)
(NOK)
HiMolde:
300 000
1 000 1 600 000
200 000
000 i
Molde
kommune:
100 000
340 000 1 237 500
235 600 1 813 100

NTNU Institutt for
Design, Institutt for
Arkitektur og
Planlegging

200 000

1 237 500

235 600

1 673 100

GassROR IKS, Møre og
Romsdal
fylkeskommune,
NTNU

130 000

765 000

128 800

1 023 800

Protomore og iKuben,
innspill fra NMBU
TTO, NTNU TTO,
NTNU Start]

130 000

1 000 000

1 000 000

2 130 000

1 100 000

4 540 000

2 600 000

8 240 000

Høgskolen opplyser videre at:
«Finansieringsmodellen er tilpasset en innstilling fra Molde kommune om å bidra med 100
000 fra egeninnsats og 300 000 omsøkt fra «Byen som regional Motor», jfr innstillingen til
Plan- og utviklingsutvalget for møtet 24.04:
I innstillingen til Plan- og utviklingsutvalget er beløpet som HiMolde har søkt GassROR IKS
om slått sammen med HiMoldes egeninnsats, som gir 1 200 000 som bidrag fra «Andre».»

Vedlegg:
•

Sak15-18 Vedl Søknad Smart Living II fra Høgskolen i Molde
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innovasjonsbyen Molde
Søknad til Byen som regional motor
Steinar Kristoffersen, Rektor HiMolde

Innledning
Høgskolen i Molde vil søke om bidrag fra «Byen som regional motor» og GassROR IKS i parallell, til et
prosjekt som skal bidra til å befeste den posisjonen som vi har inntatt som fylkets mest innovative by.
Vi ønsker å gjennomføre ulike arbeidspakker innenfor prosjektet, som alle bidrar til dette.
Det finnes flere gode eksempler på at Molde er en innovasjonsby: Molde er opprinnelsesstedet for
iKuben som med sin NCE-status har løftet frem vår evne til rask omstilling. I fjor ble Brunvoll kåret til
årets Smarteste Industribedrift. Glamox har bidratt til å endre måten en hel bransje tenker på
industriell belysning. Høgskolen i Molde vil bygge på sine 50 års historie i Molde og bidra til å
forsterke denne utviklingen.
For å få dette til må samarbeide tettere med arbeidslivet i regionen om FoUI-prosjekter og utvikle
fremtidsrettede studietilbud som bygger på den nye kunnskapen vi får på denne måten.
Studietilbudet må integreres med arbeidslivet på en slik måte at studentene som skal ut i sin første
jobb, står optimalt rustet fra begynnelsen og på en effektiv måte kan videreutdanne seg og få ny
kunnskap gjennom hele karrieren. Høgskolen vil da bli mer attraktiv for studenter og
samarbeidspartnere. Vi håper det gir seg utslag i vekst i studenttall, som igjen vil øke byens
potensiale som et levende innovasjonsmiljø.
I dag omsetter HiMolde for ca 230 millioner, og vi har 2300 studenter som bor, bruker og jobber i
byen. Gjennomsnittsstudenter i Norge bruker ca 100 000 kroner per år. Da kan vi tallfeste de direkte,
lokale ringvirkningene av HiMolde til 460 millioner kroner. Dersom BRM-bidraget gir HiMolde 10%
vekst som en følge av et mer attraktivt og bedre arbeidslivstilpasset studietilbud, innebærer det 46
millioner kroner, eller 10 ganger investeringen som gjøres i prosjektet. Da er det ikke tatt høyde at at
25% av prosjektstøtten settes av til re-investeringer i start-ups på Campus Molde, som i sin tur har en
klar målsetting om å gi egen avkastning.

Målsetting for prosjektet
Smart helselogistikk, byutvikling og bærekraft, energilogistkk og innovasjon kan bli nye
satsingsområder for Høgskolen i Molde. I denne søknaden fremkommer disse områdene som
etableringer av hhv Simlab 2, Bylab, Energilab og en TTO («Technology Transfer Office», en
Innovasjonslab).
Figuren under viser sammenhengen mellom disse fem arbeidspakkene, og dette prosjektets
målsetting:

HiMolde har allerede etablert og høstet gode erfaringer med Simlab (1), der vi gir sykepleiestudenter
og forskere mulighet til å trene med cyber-physical reality, dvs en instrumentert og fullskala dukke av
en voksen pasient, som responderer på en naturtro måte på intervensjoner. Denne satsingen har vi
vedtatt å utvide, og søker BRM om bidrag til å bygge ut denne labben i en v2 slik at også
kommunehelsetjenesten mfl kan bli brukere på lik linje med studentene.
Bylab er en satsing på et nytt studieprogram i bærekraftig byplanlegging, der byen gjøres til et
levende laboratorium med forskning, utvikling, eksperimentering og innovasjon i full skala. Vi
arbeider allerede med utviklingen av et større valgfag på dette området, og søker her om penger til å
utvide dette til et eget etterutdanningsprogram.
Vi søker også om penger til å utrede mulighetene og kravene til en nasjonal kunnskapsfront basert på
energi- og miljølogistikk. «Smarte nett» har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Et av målene
med energilabben er å finne frem til de beste måtene å integrere heterogen og fornybar energi i
kraftnettet. Sirkulærøkonomi og nye forretningsmodeller knyttet til variable og desentralisert
energiproduksjon, gjenvinning og kapitalisering av slik aktivitet gjennom block chain-baserte
valutaer, er andre områder.
Vi ønsker som en overbygning å utvikle en campus som er integrert i innovasjonsbyen Molde, med
nye tekniske plattformer, avanserte laboratorier og et fremtidsrettet pedagogisk opplegg. Dette kan
innebære infrastruktur-, kommunikasjonssystemer og integrasjon med virksomhetene i Molde
forøvrig, men i det minste ønsker vi å utrede mulighetene for å sette opp et nytt multifunksjonsbygg
med studenthus, sport- og kulturscene og kontorer.
Dessuten skal vi utvikle et system for å stimulere til innovasjon og bedriftsetableringer der våre
studenter og ansatte er involvert. Denne rollen skal spilles av et eget TTO, et selskap der alle våre
samarbeidspartnere inviteres inn på eiersiden, og så langt som mulig bes om å bidra med
grunnleggende investeringskapital.

Prosjektleveranser og finansieringsmodell
På bakgrunn av ønsket om å revitalisere HiMolde langs linjene som er beskrevet i forrige kapittel,
søker vi om støtte til et utviklingsprosjekt under ledelse av HiMolde med følgende leveranser,
partnere og finansieringsplan:
Resultat
D1: En fremtidsrettet
campusutviklingsplan
for Høgskolen i
Molde (forprosjekt)

Partnere (tentative)

Protomore, Molde
Kunnskapspark,
Studentsamskipnaden
i Molde, Molde
Folkehøgskole, mfl.
D2: En forsknings- og Molde kommune,
simuleringsomgivelse pleie- og
for helse- og
omsorgstjenesten,
omsorgsplanlegging, samtaler og mulig
utdanning og
deltagelse fra NTNU
profesjonstrening
Fakultet for Medisin
med cyberfysiske
og Helsevitenskap
systemer og
velferdsteknologi
(Simlab)
D3: Et studieprogram NTNU Institutt for
om smart
Design, Institutt for
byutvikling,
Arkitektur og
bærekraftig utvikling Planlegging
og innovasjon (Bylab)
D4: Et senter for
GassROR IKS, Møre og
energi- og
Romsdal
miljølogistikk basert
fylkeskommune,
på det eksisterende
NTNU
Senter for
petroleumslogistikk
(Energilab)
D5: Et
Protomore og iKuben,
innovasjonskontor
innspill fra NMBU
(TTO – Technology
TTO, NTNU TTO,
Transfer Office)
NTNU Start]
SUM

Egeninnsats Søkes
Søkes
HiMolde
BRM
GassROR
SUM
(NOK)
(NOK)
(NOK)
(NOK)
HiMolde:
300 000
1 000 1 600 000
200 000
000 ii
Molde
kommune:
100 000 i
340 000 1 237 500
235 600 1 813 100

200 000

1 237 500

235 600

1 673 100

130 000

765 000

128 800

1 023 800

130 000

1 000 000

1 000 000

2 130 000

1 100 000

4 540 000

2 600 000

8 240 000

Denne søknaden beskriver arbeidspakkene som leder frem til resultatene i tabellen over. Prosjektet
dekker to adskilte områder, energi- og helse som er knyttet sammen i byutvikling med ringvirkninger
for hele regionen, infrastrukturinnovasjon og logistikk.
Vi vil søke flere alternative finansieringskilder ved siden av BRM-programmet og GassROR, som
allerede har fått denne skissen. Øvrige kan tenkes å være Norges Forskingsråd og EU (gjennom
H2020 eller Erasmus-programmer). Som det fremgår av søknaden vi også HiMolde bidra gjennom
egeninnsats i timer. Vi ønsker også å knytte forskningsprosjekter og masteroppgaver til dette
prosjektet.

Når vi også har gått til GassROR IKS så er det pga energi-logistikk, «smart grid-forutsetningene» i den
nødvendige infrastrukturen og naturgass-elementet. Støtte fra GassROR vil ganske sikkert vært
utløsende for finansiering fra andre kilder. Det samme gjelder naturligvis BRM.

Forprosjekt campusutviklingsplan
Campusutviklingsprosjektet som er beskrevet mener vi er nødvendig for å etablere en tilstrekkelig
innovativ høgskoleomgivelse. Det er ikke lenger realistisk å tro at en høgskole skal tiltrekke seg
tilstrekkelig mange studenter til å sikre vekst, kun ved å ha studieprogrammer som man lokalt og
rasjonelt selv bedømmer som relevante eller interessante:
•

•

•

Regjeringens høgskole- og universitetspolitikk signaliserer tydelig overfor studentene at
større enheter menes å kunne tilby bedre undervisning, et mer givende studietilbud, robust
rekruttering av kompetente ansatte og forskning med høyere kvalitet. Denne
kommunikasjonen ledsages av tydelige signaler gjennom at forskningsmidlene i økende grad
går til større enheter og senterstrukturer. For å kunne tiltrekke seg studenter må HiMolde
derfor ha stadig nye, unike og spennende tilbud til studentene – ikke bare faglig, men i tillegg
på miljø, bosted, sosialt, fritids og muligheter til å engasjere seg i forskningen som en
integrert del av studenttilværelsen.
Vi har et samfunnsoppdrag som også innebærer regionalt ansvar, og ønsker å bidra både til å
styrke regionen og hvert enkelt studiested. Dette er ikke i alle henseende alltid enkelt å
forene. Den sterke sentraliseringstrenden som vi har sett de siste 20 årene, tyder på at
ungdom, arbeidsgivere og politikere favoriserer større steder og en urban livsstil. Dette skulle
tilsi at en høgskole samlet sine ressurser på ett sted, av hensyn til konkurransen med andre
større studiesteder. Dersom andre deler av samfunnsoppdraget peker i retning av distribuert
virksomhet, må det tilrettelegges spesielt for det, og kontinuerlig investeres i å videreutvikle
studiestedene på andre måter. Uansett må det legges til rette for fleksibel undervisning og en
pedagogikk som er tilpasset andre studenttilværelser enn den klassiske heltids
campusstudenten, for eksempel med samlingsbasert undervisning eller etterutdanning.
Vi må forvente en nedgang i ungdomskullene de neste ti årene, og ser allerede at vi må
konkurrere med de andre høgskolene om studentene. Det er ikke mulig for alle
institusjonene å vokse, når ungdomskullene ikke blir større og alle allerede har rett på høyere
utdanning. Det kan være et potensiale for vekst i antall masteroppgaver, men som vi har sett
er dette korrelert med arbeidsmarkedet. Vi trenger en campus og et studietilbud som gjør at
ungdom stilt overfor valget mellom videre utdanning eller yrkesliv velger HiMolde. Da må vi
ha en nærhet til det samme arbeidslivet slik at begge parter føler seg trygge på at videre
utdanning leder frem til en perfekt match mellom kompetansen og behovet til
arbeidsgiverne.

HiMolde risikerer derfor over tid å erodere og fragmenteres, med mindre et mottiltak iverksettes der
studiestedet frem står som oppdatert, attraktivt, relevant og interessant. Ingen av disse
«kvalitetene» er permanente, og vi kan ikke hvile på at HiMolde har eller for den saks skyld
fremdeles i enkelte henseende, som f.eks. tilgjengelighet på naturopplevelser, er langt fremme
sammenliknet med andre. Vi må stadig forbedre oss.
Aktivitet/milepæl
A1: Etablere prosjektog styringsgruppe
campusutviklingsplan

Dato
1. august

Budsjett

Ansvarlig
Rektor

A2: Lage en
arealbruksanalyse
M1: Styrebehandling 1
HiMolde
M2: Saken innmeldt
KDs etatsstyringsmøte
M3: Statsbygg
presenterer sin
prosjektskisse:
M4: HiMolde i møte
om utviklingsprosjekt
med KD:
M5: HiMolde i
etatsstyringsmøte:
A3: Anbudsrunde
konsulentbistand
A4: Skissebidrag,
innspill til
reguleringsarbeidet

1. oktober

200 000 Forprosjektgruppa

8. mars

OK

15. mars

OK

23. mars

Høgskoledirektøren

11. april

Høgskolestyret v.
rektor

7. juni

Høgskolestyret v.
rektor
100 000 Forprosjektgruppa

1. september
1. desember

1 300 000 Konsulentfirma

I sin natur er denne arbeidspakken/leveransen også et stort bidrag til by- og regionalutvikling og det
kan derfor også inngå i sammenheng med andre «Byen som regional motor»-prosjekter i samarbeid
med Molde Kommune.

Simlab 2
HiMolde har et avansert simuleringslaboratorium (Simlab), der en fullfigur pasient (en «sim» eller
robot) er fullutrustet med sensorikk og koblet til en realistisk sengepost. Der kan studenter og
forskere gjennomgå scenarioer for pasientbehandling i ulike forløp, med veileder til stede eller som
observatør, og begynne den praktiske treningen i trygge omgivelser. Kapasiteten til Simlab er
begrenset og vi ønsker. Utvide denne slik at flere aktører i regionen kan benytte seg av kapasiteten til
trening, etterutdanning og sammen med HiMolde i større forskningsprosjekter. Vi mener at dette
kan være med på å trekke SNR-aktivitet (Sykehuset Nordmøre og Romsdal) tettere inn til HiMolde og
styrke den faglige profilen både for sykehuset og høgskolen.
Vi ønsker å kjøpe inn flere «simmer», dvs roboter med ulik størrelse og funksjon, samt å digitalisere
labben med tanke på aktiv deltagelse i undervisnings- og forskningsopplegget også for studenter som
ikke fysisk er til stede på sesjonen. Dette er et innovasjonsprosjekt, der det ikke finnes ferdig
teknologi som vi kan kjøpe inn. Antageligvis kan vi bruke ferdige komponenter, men integrasjonen og
brukeropplevelsen må utvikles av oss. Derfor ligger det også en post doc/phd-stilling i denne
arbeidspakken. Den vil vi be om å få delfinansiert her i denne søknaden. Den nøyaktige typen og
omfanget av stillingen må tilpasses endelig finansiering.
Aktivitet/milepæl
A1: Utrede behov og
stillingsbeskrivelse
A2: Anbudsrunde for
nytt utstyr
A3:
Integrasjonsplanlegging

Dato
1. september
1. desember
1. april 2019

Budsjett

Ansvarlig
72 600 Rektor
Høgskoledirektør
140 000 Dekan Avdeling Helseog Sosialfag (HS)

M1: Utlyse post
doc/phd
M2: Vedta komité
M3: Behandle
innstilling av
kandidater
A4: Post doc/phd
lønnsmidler

1. september

Dekan HS

1. november
1. februar 2019

TIlsettingsutvalget
Doktorgradsutvalget
HS

1. juni 2019

1 600 500 1 ØP (Økonomi- og
personalkontoret,
HiMolde)

I denne arbeidspakken er det ikke budsjettert med innkjøp for nye «simmer», siden dette er innkjøp
som må følge anskaffelsesreglementet og det er en betydelig lengre varighet og avskrivingstid enn
prosjektforløp. HiMolde vil fortsette arbeidet med å finansiere utstyret.

Bylab
Aktivitet/milepæl
Utrede behov og
stillingsbeskrivelse
M1: Utlyse post
doc/phd
M2: Vedta komité
M3: Behandle
innstilling av
kandidater
A1: Post doc/phd
lønnsmidler

Dato
1. september

Budsjett

Ansvarlig
72 600 Rektor

1. september

Dekan LOG

1. november
1. februar 2019

TIlsettingsutvalget
Doktorgradsutvalget
LOG

1. juni 2019

1 600 500 2 ØP (Økonomi- og
personalkontoret,
HiMolde)

Energilab
Fornybar energi, som vindkraft, er iboende usikker og variabel. Denne usikkerheten og variabiliteten
skaper utfordringer for kraftsystem. HiMolde kan initiere unik forskning på rollen som plug-in
elektriske kjøretøyer (i en enkel pilot f.eks. el-sykler) og «dynamisk etterspørselsrespons» kan spille
for å dempe variasjonen og usikkerheten fra vindkraft. Smart-grid logistikk skal besvare spørsmålet
om hvordan en optimal uttaksprofil fra heterogene energikilder må se ut for å betjene brukerne på
en tilfredsstillende måte. Variasjon kan innføres ved å lade på ulike tider av døgnet, last-balansere
med prisvariasjon og hente energi fra forskjellige kilder. Effektiv energilogistikk vil kunne bidra til å
gjøre både norsk naturgass og bærekraftige energikilder som sol og vind mer attraktive i fremtiden.
Aktivitet/milepæl
A1: Studietur til
Nederland/Belgia
A2: Studietur USA
A3: Pilotering/
installasjons- og
integreringsanalyse
1
2

Dato
1. november
1. desember
August-desember
2019

Lønnsmidler for første halvår 2019 og hele 2020
Lønnsmidler for første halvår 2019 og hele 2020

Budsjett

Ansvarlig
93 500 Prosjektleder
93 500 Prosjektleder
700 600 Prosjektleder

mikro-sol/vind/
gasskraftverk
A4: Oppdragsforsking
Møreforsking Molde AS

Januar-juni 2019

136 200 Prosjektleder

Her søker vi om penger til en arbeidspakke som i hovedsak er et forprosjekt til en større søknad om
støtte til investeringer i en nasjonal laboratoriekapasitet evt en SFI (Senter for Forskningsbasert
Innovasjon).

TTO – Technology Transfer Office
Frem til 2002 hadde norske forskere og undervisere selv personlig eiendomsretten til sine
oppfinnelser. Da det såkalte «lærerunntaket» i opphavsrettlovgivningen ble opphevet, fikk
arbeidsgiver, dvs skoler og universiteter, en plikt til å bistå i kommersialiseringen. Denne oppgaven
kan løses internt, men de fleste store universitetene har valgt å etablere eksterne selskaper, såkalte
TTO-er (Technology Transfer Office). Da kan TTO-en søke om finansiering til sine prosjekter gjennom
det såkalt forny-programmer, som årlig støtter flere titalls prosjekter med bidrag til verifisering og
markedsavklaringer. Dette er midler som våre ansatte og studenter eventuelt også kan få tilgang til
gjennom andre lærersteders TTO-er, men det er rimelig å anta at tilgangen blir enklere om TTO-en er
lokal. Ikke minst, HiMoldes attraktivitet vil øke dersom dette bidrar til at vi får et mer aktivt
innovasjonsmiljø.
En ekstern TTO har vanligvis flere eiere enn det universitetet den er tilknyttet og kan støtte
prosjekter som har opprinnelse fra andre miljøer. Derfor vil vi søke bidrag til TTO-en fra alle våre
samarbeidspartnere, og vil posisjonere oss oppstrøms i verdikjeden ifht f eks Protomore. På denne
måten kan vi bidra til at flere entreprenører søker seg også til etablering i Molde Kunnskapspark.
Aktivitet/milepæl
M1: Avklaringsmøte
med Forskningsrådet
A1: Søknad sendt
Forskningsrådet
M2: Investering
"grunnkapital"
M3: Investering
"grunnkapital"
A2: Reiser og møter
med interessenter og
forskningsrådet
M4: Aksjekapital og
etablering av AS

Dato
15. juni
1. februar 2019

Budsjett

Ansvarlig
10 000 Rektor
Rektor

1. august 2019

1000000 Rektor

1. september 2019

1000000 Rektor
Reiser og møter med
interessenter og
30 000 forskningsrådet
90 000 ØP

August-oktober 2018
1. juni 2019

Vi ønsker dessuten å koble etableringen og aktiviteten i selve TTO-en til vår egen
studieprogramsutvikling innenfor innovasjon og nye forretningsmodeller.
Det er dessuten verdt å peke på at bidrag til etablering av en TTO ved HiMolde er ett av iKubens
strategiske mål, og at vi også vil forsøke å rette TTO-ens virksomhet strategisk og praktisk mot
iKubens medlemsbedrifter, slik at vi stimulerer til innovasjon på områder der disse har kompetanse
eller behov for produkter og tjenester.

Oppsummering
Denne søknaden forener et regionsutviklinsgperspektiv, der HiMoldes rolle I Molde er en sentral
driver for innovasjon og vekst, med en ambisjon om å utvikle særlig tre fagområder til et nasjonalt
nivå som sikrer HiMolde tilstrekkelig attraktivitet i et stadig tøffere marked for utdannelse, forskning
og livslang læring. De tre områdene er
1) Helseinnovasjon, velferdsteknologi og digital pedagogikk,
2) Smart byutvikling, innovasjon og bærekraft og
3) Energi og miljølogistikk
De tre fagområdene er koblet sammen med en ambisiøs campusutviklingsplan for HiMolde, som skal
ruste opp og modernisere studiestedet og koble det tettere på byen og arbeideslivet der.
Resultatet er ment å bli, foruten økt aktivitet og større ringvirkninger gjennom at volumet øker,
betydelig økt stimulans til innovasjon og entreprenørskap gjennom etablering av et innovasjonsmiljø
i samarbeid med Protomore og iKuben, som støttes av HiMolde TTO (Technology Transfer Office).
Finansieringsmodellen er tilpasset en innstilling fra Molde kommune om å bidra med 100 000 fra egeninnsats
og 300 000 omsøkt fra «Byen som regional Motor», jfr innstillingen til Plan- og utviklingsutvalget for møtet
24.04:
i

I innstillingen til Plan- og utviklingsutvalget er beløpet som HiMolde har søkt GassROR IKS om slått sammen
med HiMoldes egeninnsats, som gir 1 200 000 som bidrag fra «Andre».

ii

Saksframlegg
Sak 26/18

Søknad fra Romsdalsmuseet
– investeringsmidler til bygg til museumsformål
(Bud museum, Ergan kystfort og kystkulturutstilling)

Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 2 mill. kroner av et totalt investeringsbudsjett på 10 mill.
kroner til Romsdalsmuseet til kjøp av eiendommen fra Ergan Eiendom AS, slik investeringen er
beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd søknad og budsjett, og at tiltaket er
gjennomført innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av signert
kjøpskontrakt.

Vurdering mot formålsparagraf:

Søknaden vurderes å være et utviklingstiltak av regional nytte for eierkommunene i GassROR IKS, og å
dermed ligge innenfor formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•

•

Regionalt tiltak: Romsdalsmuseet er et regionmuseum for Aukra, Fræna, Molde, Midsund,
Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes. Bygningene i Bud er en del av våre formidlingsvirksomheten
av vår regionale kulturarv, og besøkende fra hele Molderegionen.
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling: Et levende museumstilbud vil både
bidra til å forsterke og bygge opp om innbyggernes identitet (samfunnsutvikling) og bidra legge
til rette som opplevelser som er knyttet opp mot reiseliv o.l. (næringsutvikling).

Administrasjonens øvrige vurderinger:

Husleiekostnaden har vært tyngde for driften ved Bud museum, Ergan kystfort og kystkulturutstilling. Og
når det nå er utsikter til en fordoblet husleie, deler vi Romsdalsmuseets vurdering at et delvis
lånefinansiert kjøp av bygningsmassen framstår som en bedre løsning.
Vi legger også vekt på museets egne vurderinger, at et kjøp av bygningen vil legge bedre til rette for
videre utvikling og helhetstenkning – ikke bare for museet selv, men også for skolebesøk og
reiselivsutvikling.

1

Investeringsbudsjett

Romsdalsmuseet har satt opp følgende finansieringsbudsjett.

Vedlegg:
•

Sak26-18 Vedl Søknad om NOK 2 mill i investeringsmidler - Romsdalsmuseet
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VEDLEGG

Saksframlegg
Sak 27/18 Søknad fra Midsund IL – støtte til videreutbygging av
steintrapper
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 250.000 kroner til Midsund IL - som støtte til bygging av
trapper fra/til «Midsund Marina – Midsundura» – slik denne delen av tiltaket er beskrevet i
søknad.

Tilsagnet forutsetter at denne delen av tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er
påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Vurdering mot formålsparagraf:

Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor
formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•

•
•

Regionalt: Trappeprosjektet i Midsund har vært vurdert å ha regional effekt slik: Søker har
tidligere fått støtteuttalelser fra flere aktører inne friluft og næring (Visit NordVest,
Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal, Midsund Næringsforum og reiselivsprosjektet «Øyriket
i Romsdal»). Trappene er etablert som en attraksjon i Molderegionen.
Fysisk infrastruktur: Prosjektet har etablert fysisk infrastruktur, som gjør fjella på Midsund
mer tilgjengelig for både innbyggere og turister.
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling: Trappene har lagt til rette for
næringsutvikling/reiseliv i regionen, men mangler den «siste vegbiten» (Midsund Marina –
Midsundura) for å koble stiene til Midsund sentrum.

Administrasjonens øvrige vurdering:

I søknaden beskrives 3 trappeprosjekter slik:

Administrasjonen innstiller her bare på den sistnevnte; på å dekke 250.000 kroner av total kalkyle på
1 mill. kroner – med andre ord 25 % av kostnadene her.
Trappene på Otrøya i Midsund (som til Digergubben og Rørsethornet) er allerede etablerte som en
attraksjon og en såkalt «reason-to-go», ikke bare i Midsund, men for hele Molderegionen. Flere
trapper på, nå på Midøya (Bløkallen) og Otrøya (Akslahorn), vil etter vår vurdering ikke bidra
vesentlig til å øke denne attraktiviteten.
1

Det vil derimot steintrappeprosjektet som forbinder Midsund sentrum med trappene opp til de
sentrumsnære trappetrinnen opp mot Digergubben. Dette tror vi vil kunne åpne for økte
næringsmuligheter (bl.a. nytt hotell) og sentrumsutvikling.
Midsunds IL fikk i 2016 (sak 17/16) et tilsagn om støtte på 750.000 kroner til bygging av steintrapper.
Dette prosjektet er gjennomført og utbetalt.
Midsund kommune har tatt prosjektet inn på sin prioriteringsliste for tippemidler, da denne ble
behandlet mandag 23.04 i planutvalget(formannskapet).

Kostnadsplan og finansieringsplan

Prosjektet har følgende kostnadsplan og finansieringsplan:

Og:

Vedlegg:
•
•

Sak27-18 Vedl1 Søknad fra Midsund IL - 3 nye steintrapper
Sak27-18 Vedl2 Budsjett - kostnadsplan og finansieringsplan
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GASSROR
02.Feb. 2018
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKT MIDSUNDTRAPPENE.
Prosjekt Midsundtrappene som startet i 2016 har utviklet seg til å bli en turistmagnet.
Trappene er en severdighet, utsikten spektakulær og trekker tilreisende fra hele landet.
Vårt utgangspunkt i 2016 var utbedring av 2 – 3 turstier. Den økonomiske delen av
prosjektet var heller ikke lett å anslå, men i løpet av 2016 og 2017 har vi bygget trapper opp
til Midsundhorn, Digergubben og Rørsethorn. Totalt har vi nå bygget trapper for 10,9 mill.
Vi har Norges lengste sammenhengende steintrapp, 2.212 trinn, og Midsund er en av Norges
beste øykommuner for fjellturisme.
Midsundtrappene er nevnt som kandidat til å få status som nasjonal turiststi, noe vi vil jobbe
hardt for å oppnå. En slik autorisering vil få stor betydning i regionen og fylket.
Miljødirektoratet vil i løpet av 2018 utarbeide autoriseringen, Midsundtrappene kan bli en
sterk kandidat her om vi klarer å ferdigstille prosjektene som er planlagt i 2018.
Prosjekt Midsundtrappene vil i 2018 bygge/renovere;
• Kløvstien i Blø opp til Bløkallen, samt opparbeide parkeringsplass for overnevnte sti.
• Aksla til Akslahorn, en tur som kan kombineres med trappene i Midsund sentrum til
Digergubben og Midsundhorn.
• Trapp fra Midsund Marina opp til eksisterende trapp opp Midsundura, dette for å få
parkering og turfolk ned til sentrum der vi kan tilby sanitærfasiliteter.
Vår satsning skal være helhetlig gjennomført, kvalitet med en attraksjonsverdi av topp
klasse.
GassRor har mye ære for det vi har bygget til d.d. Dette er vi svært glad for i Midsund. All
tilbakemelding fra brukere, turistnæring/destinasjonsselskap gir oss et klart bilde av
potensialet dette prosjektet har. Derfor vil vi søke gamle og nye bidragsytere om støtte.
Vår kalkyle på årets prosjekt er som følger;
- Kløvstien i Blø - Bløkallen
- Aksla – Akslahorn
- Midsund Marina – Midsundura

4 mil
1 mill
1 mill

I tillegg til dette kommer parkering i Blø på ca kr 700.000,-.
Her kan vi få statlig støtte ( sikringstiltak for turisme ).Midsund Kommune står som søker.
Midsund IL prosjekt Midsundtrappene forespør herved GassRor om et økonomisk bidrag på
kr 1,5 mill til ovennevnte satsning.

Løser vi den økonomiske utfordringen blir det anleggsstart i Mai 2018. Sherpalag på 4 er
bestilt gjennom Stibyggjaren AS
Midsund IL vil takke for all støtte til prosjektet og håper på et fortsatt godt samarbeid med
Dere.
MVH
Midsund IL
Midsundtrappene
v/Kolbjørn Ove Stølen
prosjektleder
mobil 95880057
mail: kolbjorn.stolen@gmail.com

MIDSUNDTRAPPENE
FINANSIERINGSPLAN 2018
UTGIFTER:
•
•
•
•

Arbeid- Sherpa
Transport av Stein Heilkopter
Bakketransport av stein Lastebil
Administrering div

kr. 3.7 mill
kr. 1,8 mill
kr. 0,3 mill
kr. 0,2 mill

Total utgifter

kr. 6,0 mill

INNTEKTER:
•
•
•
•

Egenkapital/Dugnad
Gave/Sponsor
Tippemidler
Salg trappetrinn

kr.
kr.
kr.
kr.

0,8 mill
3,0 mill
2,0 mill
0,2 mill

Total inntekter

kr.

6,0 mill

Midsund IL
Midsundtrappene

Saksframlegg
Sak 28/18 Søknad fra Molde Næringsforum - støtte til iverksetting av
tiltak i reiselivsplan
Forslag til vedtak:

### Legges fram uten forslag til vedtak fordi Aukra kommune og Aukra Næringsforum er
inviterte til å delta ###

Kort om søknad:

Molde næringsforum søker om 1,5 mill. kroner av et totalbudskjett på 6 mill. kroner.
Fra innledningen i deres søknad:
«Utvikling av Molderegionen ( i denne sammenheng) Molde, Nesset, Midsund og Aukra som
senter for aktivitetsopplevelser i regionen, ved produktutvikling, pakketering og profil. Dette
gjøres ved at kommunene i byregionen og lokalt næringsliv går sammen om et felles prosjekt
som har som mål å øke verdiskapingen, og dermed styrke byen og regionens attraktivitet.»
Videre opplyses det følgende:
«Utviklingsarbeid
Høsten 2017/vinteren 2018 har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å utvikle en
masterplan for reiselivsnæringen i de nevnte kommunene. Nesset, Midsund, Molde og nå i
sluttfasen Aukra kommune representert ved både politisk og administrative ressurser har
bidratt i arbeidet sammen med reiselivsaktører og næringsforumene.»
GassROR IKS har støttet i utviklingen av en masterplan for reiseliv i Nye Molde kommune med
100.000 kroner, jamfør styresak 41-17.

Kostnadsplan og finansiering

Molde NF opplyser følgende om økonomi:

Budsjett

Finansiering
3 000.000
3.000.000
6.000.000

Tiltak for utvikling av attraksjonskraft

Markedstiltak
Sum

Prosjektorganisering
Arbeidet vil bli organisert som et eget prosjekt, eid av kommunene og næringsforumene.
Styringsgruppen for masterplanen vil videreføre sitt arbeid og vil være ansvarlig for prosjektet.
Foreløpig er det tenkt ansettelse i en 3- årig stilling. Det kan og være at ansettelse vil kunne skje i
Molde Næringsforum eller Visit Nordvest, som så leier ut til prosjektet. Dette har styringsgruppen
ikkje tatt endelig stilling til pt.
1

Samarbeidspartnere
Reiselivsnæringen, kommunene, aktører relatert til reiselivsnæringen, offentlig aktører
Økonomi
Budsjettet er kr 6 000 000 for 3 års perioden. Finansieringen blir er spleiselag mellom næringen,
kommunene, Molde Havn og andre virkemiddelaktører, se vedlagte budsjett.

Finansiering
Byen som Regional motor
Næringsaktørene
GassROR IKS
Sum

Finansiering
3 000.000
1 500.000
1.500.000
6.000.000

Annet:

Rådmannen i Molde kommune har i sitt saksframlegg til plan- og utviklingsutvalget 24.04 følgende
prioritering i forbindelse med søknader til «Byer som regional motor»:

Vedlegg:
•
•

Sak28-18 Vedl1 Søknad - Utvikling av Molderegionen som senter for aktivitetsopplevelser
Sak28-18 Vedl2 Presentasjon Masterplan Aukra, Midsund, Molde og Nesset, Molde
Kommunestyre190418
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Støtteordning

Byen som regional Motor

Prosjektnavn

Utvikling av Molderegionen som senter for aktivitetsopplevelser

Kort beskrivelse
Utvikling av Molderegionen ( i denne sammenheng) Molde, Nesset, Midsund og Aukra som senter
for aktivitetsopplevelser i regionen, ved produktutvikling, pakketering og profil. Dette gjøres ved at
kommunene i byregionen og lokalt næringsliv går sammen om et felles prosjekt som har som mål å
øke verdiskapingen, og dermed styrke byen og regionens attraktivitet.

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn
Molde kommune er i gang med en storstilt opprustning av Sjøfronten og Torget i Molde.
Investeringen vil gi et stort løft til attraksjonskraften til Molde, både for dagens innbyggere, men og
for tilreisende. Hvordan kan en utnytte dette i enda større grad for å øke verdiskapingen i regionen?
Hvordan får flere til å besøke og bruke byen er utfordringer som en nå tar tak i. Utvikling av
aktiviteter og tilrettelegging av opplevelser er sentralt for å kunne kapitalisere på investeringene som
er gjennomført. I den forbindelse er det to konkrete prosjekter som har tilknytning til ovenfor
nevnte som skal igangsettes, og hvor en søker BRM som støtte; aktivitetsbaserte opplevelser i byen Julebyen Molde (se egen søknad) og Molde som senter for aktivitetsturisme i regionen.
Attraksjonskraft for fastboende og tilreisende er i svært stor grad sammenfallende, se bla på Rauma
kommune sitt arbeid for å gjøre kommunen til Verdens beste kommune for naturglade mennesker.
Arbeidet har stor verdi for fastboende, for å trekke nye innbyggere til kommunen, og har samtidig
kraft til å trekke besøkende til kommunen. Det offentlige/kommunenen sin rolle som tilrettelegger
og utvikler for å øke attraksjonskraften har vært avgjørende. Reiselivnæringen er større grad enn
andre næringer avhengig av attraksjonskraften til regionen, et tett samarbeidmellom næringen og
det offentlige/kommunene som tilrettelegger og utvikler er derfor viktig for å kunne øke
verdiskapingen.
Utviklingsarbeid
Høsten 2017/vinteren 2018 har det vært gjennomført et omfattende arbeid med å utvikle en
masterplan for reiselivsnæringen i de nevnte kommunene. Nesset, Midsund, Molde og nå i
sluttfasen Aukra kommune representert ved både politisk og administrative ressurser har bidratt i
arbeidet sammen med reiselivsaktører og næringsforumene. Formålet er å øke den lokale
verdiskapingen gjennom en tydelig posisjon og et bredt og godt utviklingssamarbeid aktørene
mellom - også de som ikke nødvendigvis definerer seg innenfor reiseliv; handel og service, transport
m.m.
Planen konkluderer med at regionen har i dag en uklar profil og svak posisjon som reisemål i
markedene. Dette er den største svakheten ved reisemålet i dag. Reiselivssatsingen er i tillegg noe
fragmentert og ikke godt nok politisk forankret. Til tross for god og koordinert markedsføring
gjennom Visit Nordvest, er reiselivsnæringen i kommunene dårlig koordinert og samhandlingen
mellom aktørene er ikke velutviklet. Regionen er en utkant i reiselivsorganiseringen på Vestlandet og
det kan ligge en trussel i at denne i enda sterkere grad fokuserer på mer sentrale reisemål i
landsdelen. Strukturen blant reiselivsbedriftene i kommunene, sett bort fra hotellkjedene, er små og
mellomstore bedrifter. Det er ingen bedrifter som naturlig tar lokomotivfunksjonen blant bedriftene.
En mister derved effekter av drahjelp i kommersialiseringsprosesser, markedsadgang og
kompetansedeling.
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Muligheter
Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. NHO Reiseliv forventer en økning på nesten
70% de neste årene. Veksten vil gi betydelige ringvirkninger, om vi klarer å ta vår del av den.
Det er store muligheter for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i reiselivsnæringen i de fire
kommunene. Det forutsetter blant annet utvikling av flere naturbaserte opplevelser som også
involverer attraksjoner utenfor de fire kommunene, men der gjestene overnatter i Molde. Disse
produktene kombineres med kulturopplevelser som bidrar til å gi de et særpreg. De samlede
kvalitetene og ressursene i de fire kommunene og regionen gir reisemålet internasjonal- og nasjonal
interesse. Med plassering mellom to av de mest besøkte naturbaserte turistattraksjonene i Norge,
Atlanterhavsveien og Trollstigen, har Molderegionen et godt utgangspunkt. Regionen er blant
landets mest kjente for fjellsport og friluftsliv samt kultur og idrett. Vi har derfor gode forutsetninger
for å utvikle og drive ulike former for opplevelses-basert turisme gjennom hele året.
Attraksjonskraften er knyttet til natur og lett tilgjengelige aktiviteter, i tillegg til regionens kultur og
historie.
Mål
Målet er at i 2030 er de fire kommunene et senter for aktivitetsturisme i regionen. Kundene som er
par, mindre grupper, bedrifter, organisasjoner og cruisegjester kommer til Molde og regionen for
helårs soft-adventure opplevelser kombinert med kultur i en urban ramme. De fire kommunene har
tatt posisjon som det mest foretrukne reisemålet på Vestlandet for opplevelser innen vandring,
sykkel og fiske i kombinasjon med kultur- og idrettsarrangementer. Regionen er dessuten kjent for et
høykvalitets lokalmatkonsept.
Tiltaksplan
Med bakgrunn i ovenfornevnte, som er et resyme av status og muligheter, og mål, er det definert
enomforent posisjon og profil for de fire kommunene, og det er satt opp to hovedinnsatsområder;
• tiltak for å utvikle attraksjonskraft
• markedstitak
Innenfor disse områdene er det satt opp tiltak som skal gjennomføres de tre kommende årene for å
øke verdiskapingen. De fleste av tiltakene er fellestiltak. Dette krever at det settes inn en
prosjektleder med ansvar for igangsetting og oppfølging av tiltak for utvikling av attraksjonskraft og
en person som har ansvar for å selge etablerte produkter i de målgrupper og markeder en i dag er
tilstede. Tilrettelegging av felles salgsfremstøt og ansvar for å sette Molde på kartet, hvor en jobber
inn mot beslutningstakere kurs- og konferanse-arrangører, turoperatører og agenter.
Igangsetting av prosjektet er helt avhengig av at det settes inn dedikerte ressurser som skal jobbe
strategisk og målrettet innen de to satsingsområdene. Skal en lykkes med satsingen må dette gjøres
ved at det ansettes to personer som får dette som sitt ansvar på fulltid, i første omgang i en treårs
periode. Målet at er en i løpet av prosjektperioden skal ha jobbet opp en finansieringsmodell som
sikrer videre drift Under er de satt opp tiltak som er planlagt gjennomført i de fire kommunene den
kommende 3 års perioden:
Tiltak for utvikling av attraksjonskraft
• Produktutviklingsprogram "Soft Adventure Camp Molde" Tematisert i henhold til bærende
produktkonsepter. Pakkene skal knytte sammen leveranser i regionen og enkelte vil også
kombinere leveranser mot Kristiansund, Åndalsnes/Bjorli, Ålesund og Geiranger. Målsetting
er i første omgang 80 nye salgbare og tilgjengelige opplevelsesprodukter, inklusive
overnatting som styrker Molde sin attraktivitet som reisemål.
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Produktutvikling og pakketering i de fire kommunene
Utvikling av flere utflukter for Cruise-gjester
Utvikling av felles profil og skiltprogram
Vertskapsprogram for bedre vertskap og krysssalg
Det legges til grunn at reiselivet i Molde og regionen utvikles med basis i WTO’s 10 prinsipper
for en bærekraftig utvikling. Dette konkretiseres ved at det en skal iverksetter arbeid for å få
«Merket for Bærekraftig Reisemål». Merkeordningen kan oppnås ved å gjennomføre i en
prosess på 24-30 mnd hvor 120 indikatorer skal besvares og en etter inspeksjon kan bli tildelt
merket.
Markedstiltak
• Turoperatørbearbeiding vinter 2018/19
• Norwegian Travel Workshop (NTW) til Molde 2022
• "Selge Molde i Molde" - workshop kurs-konferanse kunder i Molde
• "Selge Molde i Trondheim" - workshop for kurs-konferansekunder
• Deltakelse på workshop Innovasjon Norge i Tyskland og Storbritannia
• Deltakelse på NTW 2019 (April)
• Innslag Cruiserederier - messer i Miami, London og Hamburg
• Presseturer, tema prioritert i samarbeid med Visit Nordvest
•
•
•
•
•

Oppsettet er ikke uttømmende da det kan bli justert etter hvert som en kommer i gang med
prosjektet.

Budsjett

Finansiering
3 000.000
3.000.000
6.000.000

Tiltak for utvikling av attraksjonskraft

Markedstiltak
Sum

Prosjektorganisering
Arbeidet vil bli organisert som et eget prosjekt, eid av kommunene og næringsforumene.
Styringsgruppen for masterplanen vil videreføre sitt arbeid og vil være ansvarlig for prosjektet.
Foreløpig er det tenkt ansettelse i en 3- årig stilling. Det kan og være at ansettelse vil kunne skje i
Molde Næringsforum eller Visit Nordvest, som så leier ut til prosjektet. Dette har styringsgruppen
ikkje tatt endelig stilling til pt.
Samarbeidspartnere
Reiselivsnæringen, kommunene, aktører relatert til reiselivsnæringen, offentlig aktører
Økonomi
Budsjettet er kr 6 000 000 for 3 års perioden. Finansieringen blir er spleiselag mellom næringen,
kommunene, Molde Havn og andre virkemiddelaktører, se vedlagte budsjett.

Finansiering
Byen som Regional motor
Næringsaktørene
GassROR IKS
Sum

Finansiering
3 000.000
1 500.000
1.500.000
6.000.000
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Resultatmål
Å opprettholde og forsterke Molde som regionsenter og skape mer attraktiv bysentrum ved at
attraksjonskraften til regionen økes og flere besøker regionen og byen.
Prosjektet er det første større næringssamarbeidet i den nye kommunen, og vil være med på å
systematisere samarbeidet mellom kommunene i byregionen og lokalt næringsliv.
Dobling av verdiskapingen reiselivet fra 2015 til 2030, dette vil bety i overkant av 800 nye
arbeidsplasser, med de ringvirkninger og effekter dette har både for lokalbefolkning, kommunene og
annet næringsliv.
Forankring
Vinteren 2017 ble det arrangert en større workshop for nærings- og samfunnsliv. Her deltok
ordførere, næringsliv, reiseliv, samarbeidspartnere mv, ca 40 personer til sammen. På workshopen
ble reiselivsutvikling utpekt som et helt sentralt vekstområde for regionen og det ble påpekt behovet
for å arbeide videre med det. Workshopen ble fulgt opp med et møte i april 207 der sentrale
reislivsaktører var til stede. I etterkant av dette ble det satt ned en styringsgruppe bestående av 15
personer frå service- og reiselivsnæringen og kommunene. Det har vært gjennomført fire større
møter med en rekke deltakere frå næring- og samfunnslivet.

Tids-/milepælsplan
01.10.18 – Oppstart prosjektleder og selger – gjennomføring av tiltak i samsvar med oppsatt plan
2018/2019- videre avklaring av nye tiltak 2020/2021– avklaring av evt videre drift våren 2021 – evt
sluttdato: 01.10.21
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Masterplan reiselivsnæringen i Aukra, Nesset,
Midsund og Molde

Molde kommunestyre 19.04.18
Britt Flo

Bakgrunn
Januar 2017

Workshop Protomore, 40 deltakere fra hele regionen

April 2017

Frokostmøte om reiselivet i regionen, 65 deltakere
= >Masterplan for reiselivet

Bakgrunn
April – aug. 2017

Midsund Næringsforum, Nesset Næringsforum, Molde
Næringsforum - > søknad Fylket/GassROR IKS

Styringsgruppen for arbeidet
Didrick Ose, DID Adventure
Erik Berg, Classic Norway
Henriette Kitel, Thon Hotel Moldefjord
Hilde Stenmark Kvennes, Romsdals-museet
Jorid Søvik; Molde og Romsdal Havn
Kolbjørn Stølen, Midsundtrappene
Per Olav Eidsæter, Eidsvåg B&B
Roar Lange, Travel inspector
Torunn Dyrkorn, Visit Nordmøre og Romsdal
Gunnar Kvalsund, Midsund Næringsforum
Odd Helge Gangstad, Midsund kommune
Randi Myhre, Molde Kommune
Rolf Hurlen, Nesset kommune
Torgeir Dahl, Molde kommune
Ulrik Sverdrup Molton, Nesset Næringsforum
Britt Flo, MNF, koordinator

Mål
Mål: Master plan for å øke verdiskapingen i reiselivsnæringen i
Midsund, Nesset og Molde

Samarbeid mellom reiselivet, kommunene, næringslivet forøvrig

Høsten 2018/vinter 2018
Åpne Workshops, 80 deltakere
Styringsgruppe møter
April 2018 – Aukra

Reiseliv som vekstnæring i Molde og regionen
19.4.18
Børre Berglund, 2469 Reiselivsutvikling AS

Et reiseliv i endring!

Et paradigmeskifte er et
systematisk skifte i måte å
tenke på som er av
betydelig størrelse og
rekkevidde

Hva har skjedd?

1
Teknologien endrer spillet
og åpner helt nye
muligheter

2

3

4

Opplevelser skaper «reason
to go» og øker betalingsviljen. Samtidig blir
kundene mer verdiorientert.
Opplevelser er individuelle,
derfor blir dypere
kundeinnsikt en
dominerende
konkurransefaktor

Merkevarer bygges
gjennom relasjoner, gode
kundeopplevelser og
strategiske fortellinger som
deles, ikke så mye gjennom
det vi selv sier

Kundene deltar aktivt i
utviklingsprosessene, og
slik blir tilbudet
markedsført på andre måter

Hva vi ønsker
å oppleve er
viktigere enn
hvor vi drar

Dagens
gjest:

reising oppfattes
som personlig
imagebygging eller
selvrealisering

vil lære noe
gjennom
aktivitetene, helst
noe som kan
endre en som
menneske

er aktiv i ferien
eller dyrker en
lidenskap

me-me-megenerasjonen:
«the millennials»
fikser sjøl

alltid-pågenerasjonen
forventer å finne
det han leter etter
til enhver

vil gjerne føle seg
sunn (trendy)

jakter på
meningsfylte
opplevelser for seg
selv og sine

Erkjennelser
Vi vil slutte å ta utgangspunkt i
produktene og geografien,
både innen utvikling,
markedsføring og samarbeid
Vi vil slutte å være selvopptatt
og i stedet alltid forsøke å være
genuint opptatt av gjestene /
kundene

Vi vil i stedet alltid prøve å
forstå hvem gjestene er, hva
de drømmer om og hva som
gir dem størst verdi i ulike
settinger

Markedsføring før og nå
• Bred markedsføring
➢Fokusert differensiering
• Oppmerksomhet, interesse .... ➢Kjøpskompleksitet
• Kampanjer
➢Alltid på og co-marketing
• Produktet
➢Kundeverdi
• Eget språk i egne kanaler
➢Stammespråk i flere kanaler
• Gjestedøgn
➢Omsetning opplevelser
• Klikk og likes
➢Engasjement og involvering
• Du markedsfører
➢Kunder markedsfører

Produktutvikling før og nå
• Utviklingsprosjekter
• Utvikler alene
• Faseinndelte løp
• Synsing og kvalifisert gjetning
• Produkt
• Fokus enkeltbedrift
• Introvert fokus

➢Innovasjonskultur
➢Kunden inviteres inn
➢Kombinerte løp, test betavers
➢Kunnskap, testing og læring
➢Kundeopplevelser
➢Felles ansvar destinasjon
➢Behov, løsning og testing

Distribusjon/salg før og nå
• En kanal strategi
• Nettopriser
• Vertikale verdikjeder
• Generalister
• Fokus på pris
• Ansvar for eget salg
• Manuelle operasjoner

➢Flere kanaler, mer direkte
➢Bruttopriser
➢Nettverk
➢Spesialister
➢Opplevelsesverdi
➢Selger også andre
➢Online og automatisert

Opplevelser og reiseliv
Internasjonalt
konkurranseutsatt
Skjermet fra
internasjonal konk.

Aktiviteter og kultur

Norske

Servering

Ferie
Utenlandske

Overnatting
Ja

Transport

Formidling

På reise?

Kurs/konf
(MICE)

Yrke

Nei

Lok. bef

50 % vekst
internasjonale
reiser 2030

Reiseliv er kommunenes beste venn

Inntekter –
kommuner:
-Overføringer
- Skatteinngang
innbyggere

Reiselivets 160 000
årsverk større enn:
• Oljeboring+
• Fiskeoppdrett+
• Landbruk

Reiseliv er en distriktsnæring i vekst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En næring i vekst
Mange arbeidsplasser
Styrket service og kvalitet på tjenester
Økt bærekraftfokus
Bevaring av kulturminner og tradisjoner
Selvfølelse
Goodwill til regionen
Næring for integrering og omstilling
Mellom menneskelig forståelse

Hotellene i Molde
Kapasitetsutnytting for rom. Prosent
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Verdiskapingsanalyse (tall fra 2015)
Verdiskaping
Kommune

Overnatting Transport

Molde
Nesset
Midsund
Sum

97
2
1
100

Servering
35
2
0
37

81
1
1
83

Opplevelser Formidling
172
1
0
173

7
0
1
8

ReiselivsAndel
næringen reiseliv av
391
4%
6
2%
3
1%
400

Ansatte
Kommune
Molde
Nesset
Midsund
Sum

Overnatting Transport
228
9
7
244

Servering
11
4
0
15

334
11
3
348

Opplevelser Formidling
199
2
0
201

13
0
1
14

Andel
reiseliv av
næringsliv
785
8%
26
9%
11
3%
822

Reiselivsnæringen

Ringvirkninger

Flere
gjester – økt
omsetning
per gjest

Økt
verdiskaping

Økt omsetning
for handel og
andre
næringer

Økt induserte
virkninger
ved innkjøp og
investeringer

Plan for utvikling av reiselivet i Molde
Flere gjester hele året som legger igjen mer penger og en
ansvarlig utvikling av reiselivet i Molde
• Evaluerbare mål – avstemt med markedsutvikling og ressurser
på reisemålet
• Tydelige strategier – valg som skal samle reisemålet i felles
innsats for å nå målene
• Tiltak – balanse mellom de som gir effekt på kort sikt og de
som krever mer tid

Team

Stine Berglund
Trainee

Tjenester

Besøks-

Bosteds-

attraktivitet

attraktivitet

Arbeidskraftattraktivitet

Lønnsomme
bedrifter

Helhetlig
perspektiv

Godt
lokalsamfunn
for
innbyggerne

Reiseliv
i Molde

Gode
løsninger ift
lokal politiske
mål

Fornøyde
gjester

S T R A T E G I

Bærekraft
Bevaring av natur,
kultur og miljø

Styrking av sosiale
verdier

Økonomisk
levedyktighet

1. Kulturell rikdom
2. Landskapets
fysiske og visuelle
integritet
3. Biologisk
mangfold
4. Rent miljø og
ressurseffektivitet

5. Lokal livskvalitet
og sosial
verdiskaping
6. Lokal kontroll og
engasjement
7. Jobbkvalitet
8. Gjestfrihet og
trygghet opplevelseskvalitet

9. Økonomisk leveog
konkurransedyktig
e reisemål
10. Økonomisk leveog
konkurransedyktig
e bedrifter

Helhet
Natur – og kulturlandskap

Overnatting

Mat

Opplevelsen

Fellesgoder

Andre næringer
og sektorer

Gjest

Attraksjon/
aktivitet

Transport

Infrastruktur

Romsdalen
Fotball og Jazz

Atlanterhavsveien
Toppturer
Land & By kvaliteter

Kultur
Steder
Historie

Folk
Arr

Naturbaserte aktiviteter

Status

Mål

Strategier

Reiselivs
-strategi

Markedsmuligheter

Ressurser

Tiltak

Strategi
2018-20 og
delmål

Kultur
Soft Adventure
Fiske

Tiltak

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tiltak
Utvikling av ny felles profil for Molde
Engasjement av selger for Molde, inkl reiser og aktiviteter
Turoperatørbearbeiding vinter 2018/19
Norwegian Travel Workshop (NTW) til Molde 2022
Produktutvikling og pakketering i Molde
Produktutvikling og pakketering i Midsund
Produktutvikling og pakketering i Nesset
"Selge Molde i Molde" - workshop kurs-konferanse kunder i Molde
"Selge Molde i Trondheim" - workshop for kurs-konferansekunder i Trondheim
Deltakelse på workshop Innovasjon Norge i Tyskland og Storbritannia
Deltakelse på NTW 2019 (April)
Innslag Cruiserederier - messer i Miami, London og Hamburg
Skiltplan for nye Molde kommune
Produktutviklingsprogram "Soft Adventure Camp Molde"
"MoldeVert" - vertskapsprogram for bedre vertskap og krysssalg
Utvikle flere utflukter for Cruise-gjester
Presseturer, tema prioritert i samarbeid med Visit Nordvest
Studietur høst 2018
Gjesteundersøkelse 2019
Merket for Bærekraftige Reisemål
Utvikling av digital strategi
Koordinator (aug 2018 - juli 2020)
Sum

Finansiering
Næringen
Gassror IKS
Offentlige tilskudd
Sum

Sum kostnad
300 000
2 000 000
200 000
50 000
50 000
50 000
50 000
25 000
50 000
60 000
60 000
200 000
100 000
400 000
100 000
100 000
100 000
50 000
100 000
600 000
80 000
1 300 000
6 025 000

Sum finansiering
1 525 000
1 500 000
3 000 000
6 025 000

Takk for oppmerksomheten!

Børre Berglund
borre@2469reiseliv.no

90 05 68 69

Oppstart av arbeidet - > finansiering

