Dagsorden styremøte GassROR IKS
Tid:
Sted:

Fredag 15. juni 2018 – kl. 08.15 til ca. kl. 11.15
Formannskapssalen Molde rådhus.

Sak 29/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 30/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 27.04.2018
Sak 31/18 Orienteringer
Sak 32/18 Status økonomi
Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid – ny
behandling #2
Sak 33/18 Oppfølging av notat av 25.05.18 fra Aukra kommune til
årsmøtet i GassROR IKS
Sak 34/18 Søknad fra Romsdal Innovasjon AS – støtte til tilrettelegging og
investering i opplærings- og testarena til Innovasjonssenter
Åndalsnes
Søker om 1 mill. kroner av et totalbudsjett på 3 mill. kroner.

Sak 35/18 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til gjennomføring av
romsdalsfinale for Innovasjonscamp (2018, 2019 og 2020)
Søker om 3x25.000 kr = 75.000 kr av et totalbudsjett over på 270.000 kroner.

Sak 36/18 Søknad fra prosjektgruppa for bygginga av Jensbu – støtte til
fullfinansiering av Jensbu
Søker om toppfinansiering på 150.000 kr av totalt 470.500 kr.

Sak 37/18 Søknad fra Hustadvika Biokraft AS – støtte til forprosjekt for
biokraftanlegg
Søker om støtte på 300.000 kr av et totalbudsjett på 770.000 kr.

Sak 38/18 Søknad fra Fræna kommune -støtte til utvikling av Trollkirka
som reiselivsdestinasjon
Søker om støtte på 1.550.000 kr av et totalbudsjett på 4.850.000 kr.

Eventuelt
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Tid:
Sted:

Protokoll fra styremøte GassROR IKS

Fredag 27. april 2018 – kl.08.15 – kl.11.20.
Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:
Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes, Ketil Ugelvik, Toril Hovdenak,
Gro Kosberg, Anne Grete Klokset og Tone Roaldsnes.
Forfall: Ingrid Husøy Rimstad. Vara Geir Göncz kunne heller ikke møte.
Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).
Gjester: Rektor Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde, sak 27/18.
Regnskapsfører for GassROR IKS, Kurt Aaram, fra Sparebank 1 Regnskapshuset AS, sak 06/18.

Sak 20/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Revidert dagsorden var utsendt fra daglig leder, der søknad fra Romsdal Innovasjon var trukket fra
søkers side (tidl. nummerert som sak 29/18).
«Sak 25/18 Søknad fra Høgskolen i Molde – støtte til innovasjonsbyen Molde (5 delprosjekter)» ble
flyttet fram på dagsorden og behandlet etter orienteringssaken.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 21/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 09.03.2018
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 09.03.2018 ble godkjent.

Sak 22/18 Orienteringer
Daglig leder innledet.
• Tilsagnsbrev – vurdering av rutiner og form. Daglig leder presenterte to tilleggsformuleringer,
som presisering til dagens mal og praksis:
o «Utbetaling kan skje ved rapportering i henhold til opplysninger i søknad om framdrift,
kostnader og finansiering.
o Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad.
Eventuelle endringer i det omsøkte prosjektet må varsles til GassROR IKS.»
• Styremøte i Kjerringsundet AS av 14.03.18. Der ble det bl.a. orientert om avslag fra GassROR
IKS på søknad om tilskudd til Kjerringsundet AS.
o Daglig leder har orientert styreleder i GassROR IKS i etterkant.
• Representasjon: Daglig leder var til stede da avtaler for Innovasjonssenter Åndalsnes og SIVA
ble signert 3. april på Åndalsnes.
• Søknad avvist: Utskifting av gammel oljefyr ved Bygdheim Forsamlingshus – avvist
administrativt fordi GassROR IKS ikke støtter nærmiljøtiltak.
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•
•

Søknad om støtte til Jensbu i Vestnes innkommet, og ligger til behandling.
Søknad fra Romsdal Innovasjon trukket – etter fellesmøte med Fylkeskommunen, ProtoMore
og NCE iKuben. De har ambisjon om å jobbe ut en ny søknad.

Vedtak:
Styret ga sin tilslutning til tilleggsformuleringer i tilsagnsbrev, og tok for øvrig orienteringen til
etterretning.

Sak 25/18 Søknad fra Høgskolen i Molde – støtte til innovasjonsbyen Molde
(5 delprosjekter)
Styreleder Arne Sverre Dahl reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet da
habilitetsspørsmålet ble drøftet. Styremedlem Ole Bjørn Moen fungerte som styreleder. Styret
erklærte Arne Sverre Dahl habil. Han tiltrådte møtet på ny som styreleder.
Rektor Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde, var invitert til styremøtet for å presentere søknaden.
Etter presentasjonen ble det en kort spørsmålsrunde, før søker forlot møtet og styret
realitetsbehandlet saken.
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. til forankring i høgskolens styrende organer, gjennomføring, kostnader og
finansiering.

Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid
– ny behandling
Daglig leder presenterte status og utfordringsbildet. GassROR IKS sin regnskapsfører, Kurt Aaram
(Sparebank 1 Regnskapshuset AS), supplerte med informasjon.
Vedtak:
Styret ber administrasjonen om å utarbeide og sende et brev til Norsk Senter for Trygt
Vegarbeid, for å etterlyse manglende opplysninger - med tidsfrist om en revisorbekreftet
tilbakerapportering innen 1. juni i år. NSTV gjøres i brevet kjent med at manglende
opplysninger vil kunne medføre at GassROR IKS vil vurdere og be om tilbakebetaling av deler
av tilskuddet.
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Sak 23/18 Status økonomi
Vedtak:
Styret tok økonomirapporten til orientering.

Sak 24/18 Styrets årsberetning med årsregnskap for 2017
Styret gikk gjennom årsberetning og årsregnskap, og kom med innspill til korrektur.
Vedtak:
Styret godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2017. Styret foreslår at overskuddet på
kr. 10 505 573 tilføres selskapets egenkapital.

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

Sak 27/18 Søknad fra Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper
Styremedlem Ketil Ugelvik reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet mens styret drøftet
habilitetsspørsmålet. Styret erklærte Ketil Ugelvik for habil.
Styret drøftet så saken.
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.

Sak 28/18 Søknad fra Molde Næringsforum - støtte til iverksetting av tiltak i
reiselivsplan
Styreleder Arne Sverre Dahl, styremedlemmene Anne Grete Klokset og Ketil Ugelvik, samt daglig
leder Arnt Sommerlund reiste spørsmål om sin habilitet. De fratrådte møtet da habilitetsspørsmålet
ble drøftet. Styremedlem Ole Bjørn Moen fungerte som styreleder.
Styret erklærte Arne Sverre Dahl inhabil, med henvisning bl.a. til hans rolle som styremedlem i Molde
Næringsforum. Styret erklærte daglig leder Arnt Sommerlund inhabil, fordi Aukra Næringsforum er av
deltakerne i det omsøkte reiselivsprosjektet.
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Styremedlemmene Anne Grete Klokset og Ketil Ugelvik ble erklært habile. Styremedlem Ole Bjørn
Moen fungerte som styreleder under realitetsbehandlingen av saken.
Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1,5 mill. kroner av et totalt budsjett på 6 mill. kroner til
Molde Næringsforum til tiltak for oppfølging av reiselivsplanen, slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd søknad og budsjett, og at tiltaket er
gjennomført innen tre år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Eventuelt
Styremedlem Ketil Ugelvik forlot møtet før behandlingen av eventuelt på dagsorden.
Daglig leder orienterte kort om egen situasjon.

Møtet slutt kl. 11.20.

Arne Sverre Dahl

Ingrid Husøy Rimstad (sett)

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gro Kosberg

Toril Hovdenak

Anne Grete Klokset

Tone Roaldsnes

Arnt Sommerlund
Referent
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Økonomiske rapporter
Mai- 2018

GassROR IKS
Innhold
Resultat
Balanse
Resultat spesifisert
Balanse spesifisert

Sparebank 1 SMN Regnskap AS

-05.06.2018

Resultat Mai
Hittil regnskap

Tilførte midler

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

0

12 700 000

30 480 000

-30 480 000

0

Utbetalte midler

-267 000

-14 583 333

-35 000 000

34 233 000

-689 000

Netto tilførte midler

-267 000

-1 883 333

-4 520 000

3 753 000

-689 000

Andre godtgjørelser oppgpl.

6 360

-50 000

-120 000

126 360

0

Arbeidsgiveravgift og pensj

-6 360

0

0

-6 360

0

Andre personalkostnader

0

-233 333

-560 000

560 000

0

Verktøy, inventar, driftsm.

-1 260

0

0

-1 260

0

-55 542

-12 500

-30 000

-25 542

-41 669

0

-20 833

-50 000

50 000

-40 374

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

-558

0

0

-558

-118

-2 162

0

0

-2 162

0

-284

-83 333

-200 000

199 716

-256

-851 102

0

0

-851 102

-364 426

-1 177 908

-2 283 333

-5 480 000

3 802 092

-1 135 843

Finansinntekter

0

374 167

898 000

-898 000

0

Finanskostnader

-7

0

0

-7

0

-1 177 915

-1 909 167

-4 582 000

2 904 085

-1 135 843

Gassknutepunkt Nyhamna
Driftsresultat

Resultat e. Finans

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 05.06.2018

Balanse 2018
IB

Kundefordringer

Hittil Mai

Hittil Mai + IB

97 423

-97 424

-1

Kontanter, bank og post

64 273 148

-1 555 952

62 717 196

Omløpsmidler

64 370 571

-1 653 376

62 717 195

Eiendeler

64 370 571

-1 653 376

62 717 195

Opptjent egenkapital

-64 254 149

1 677 915

-62 576 234

Egenkapital

-64 254 149

1 677 915

-62 576 234

Leverandørgjeld

-457 705

135 996

-321 710

Skyldige offentlige avg.

407 643

-226 894

180 748

Annen kortsiktig gjeld

-66 360

66 360

0

-116 423

-24 539

-140 961

-64 370 571

1 653 376

-62 717 195

Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS
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Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 05.06.2018

Resultat Mai
Hittil regnskap

3400 TILFØRTE MIDLER

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

0

12 700 000

30 480 000

-30 480 000

0

0

12 700 000

30 480 000

-30 480 000

0

-767 000

-14 583 333

-35 000 000

34 233 000

-689 000

Utbetalte midler

-767 000

-14 583 333

-35 000 000

34 233 000

-689 000

Netto tilførte midler

-767 000

-1 883 333

-4 520 000

3 753 000

-689 000

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

-50 000

-120 000

60 000

0

6 360

-50 000

-120 000

126 360

0

-6 360

0

0

-6 360

0

-6 360

0

0

-6 360

0

0

-233 333

-560 000

560 000

0

0

-233 333

-560 000

560 000

0

-1 260

0

0

-1 260

0

-1 260

0

0

-1 260

0

0

-12 500

-30 000

30 000

0

-5 542

0

0

-5 542

-36 037

-50 000

0

0

-50 000

-5 632

-55 542

-12 500

-30 000

-25 542

-41 669

6800 KONTORREKVISITA

0

0

0

0

-31 374

6860 MØTE, KURS, OPPDATERIN

0

-20 833

-50 000

50 000

-9 000

Kontorrekvisita
6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC
6940 PORTO
Telefon og porto
7320 REKLAMEKOSTNAD
Salg, reklame og repr.
7770 BANK- OG KORTGEBYR
7790 ANNEN KOSTNAD
Andre kostnader

0

-20 833

-50 000

50 000

-40 374

-558

0

0

-558

-60

0

0

0

0

-58

-558

0

0

-558

-118

-2 162

0

0

-2 162

0

-2 162

0

0

-2 162

0

-284

0

0

-284

-256

0

-83 333

-200 000

200 000

0

-284

-83 333

-200 000

199 716

-256

6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE

-236 000

0

0

-236 000

-213 600

6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE -

-12 500

0

0

-12 500

0

6602 GKP-N PROFILERING - MAR

-482 389

0

0

-482 389

-58 962

0

0

0

0

-7 250

6605 GKP-N REISER - SEMINAR

-32 213

0

0

-32 213

-44 694

6609 GKP-N ONS 2016

-88 000

0

0

-88 000

0

6604 GKP-N MØTEUTGIFTER

6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADE
Gassknutepunkt Nyhamna
Driftsresultat
8051 RENTEINNTEKTER BANKINN
Finansinntekter
8155 RENTEKOSTNAD LEVERAN
Finanskostnader
Resultat e. Finans

GassROR IKS

0

0

0

0

-39 920

-851 102

0

0

-851 102

-364 426

-1 677 908

-2 283 333

-5 480 000

3 802 092

-1 135 843

0

374 167

898 000

-898 000

0

0

374 167

898 000

-898 000

0

-7

0

0

-7

0

-7

0

0

-7

0

-1 677 915

-1 909 167

-4 582 000

2 904 085

-1 135 843
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Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 05.06.2018

Balanse 2018
IB

Hittil Mai

Hittil Mai + IB

97 423

-97 424

-1

97 423

-97 424

-1

1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857

33 504 097

-1 555 952

31 948 145

1925 BFH 4100.72.54510

21 317 050

0

21 317 050

1926 BFH 4100 72 75461

9 452 000

0

9 452 000

Kontanter, bank og post

64 273 148

-1 555 952

62 717 196

Omløpsmidler

64 370 571

-1 653 376

62 717 195

Eiendeler

64 370 571

-1 653 376

62 717 195

2050 ANNEN EGENKAPITAL

-52 352 575

0

-52 352 575

2090 UDISPONERT RESULTAT

-11 901 573

1 677 915

-10 223 658

Opptjent egenkapital

-64 254 149

1 677 915

-62 576 234

Egenkapital

-64 254 149

1 677 915

-62 576 234

-457 705

135 996

-321 710

-457 705

135 996

-321 710

407 643

-226 894

180 748

0

0

0

407 643

-226 894

180 748

-66 360

66 360

0

-66 360

66 360

0

-116 423

-24 539

-140 961

-64 370 571

1 653 376

-62 717 195

1500 KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer

2400 LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld
2740 FYLKESSKATTESJEFEN
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG.
Skyldige offentlige avg.
2960 PÅLØPT KOST. OG FORSK.BET.I
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS
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Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 05.06.2018

Status tilsagn GassROR IKS pr. 6. juni 2018
Tilsagn:
Haukebøen - Samspleis AS
Vann til Nyhamna

Utbet. i 2017: Utbet. I 2018: Rest av tilsagn: Total sum:
Tilbakeført e. 2017
5 000 000
20 000 000
75 000 000
500 000
2 000 000
6 000 000
NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt
5 000 000
5 000 000
Gassknutepunkt Nyhamna
1 286 439
851 102
1 500 000
4 500 000
213 561
Høgskolen i Molde - treårog satsing innovasjonsmiljø
3 200 000
3 200 000
2 850 000
2 850 000
Protomore kunnskapspark - videreutvikling
Molde NF - sjøfronten og torg
1 900 000
1 900 000
Molde kunnskapspark/iKuben - prototypelab
800 000
800 000
1 600 000
1 275 000
1 275 000
Visit Nordmøre og Romsdal AS - opplevelsesskredder
Molde kommune m.fl. - Byregionprogr. fase 2
263 363
793 453
1 250 000
Norsk senter for trygt veiarbeid AS - etablering
379 000
371 000
1 000 000
Vestnes NF - prosjekt sjøfront
1 000 000
1 000 000
Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling
250 000
750 000
1 000 000
Møre og Romsdal turistforening - Storlihytta
1 000 000
1 000 000
800 000
800 000
Astero/Nordic Plastic Recykling
666 667
666 667
Midsund NF - Masterplan Utvikling fiskeri og havbruk»
NMK Molde - bilcross/rallybane
51 617
448 383
500 000
Nordveggen AS - Innovasjonssenter Åndalsnes
500 000
500 000
Molde NF - karrieredagene 2017-2018-2019
450 000
450 000
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"
150 000
300 000
450 000
408 750
408 750
Rauma og Vestnes - «Eksportvegen inn i NTP»
Nesset Næringsforum - Mardøla formidlingssenter
300 000
300 000
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturturisme
300 000
300 000
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018
250 000
250 000
Molde kommune - fasadeprosjekt
200 000
200 000
200 000
200 000
Teatret Vårt - støtte til mobil sceneløsning
200 000
200 000
Teaterhjelpa - Atlanterhavsspelet 2018
Nesset Musikkfest - treårig utvikling
50 000
100 000
150 000
112 500
37 500
150 000
Skarbakkene SA - videreutvikling rekruttbakker
150 000
150 000
Rabalderfestivalen – utvikling/samarbeid Molde/Nesset
150 000
150 000
Rabalderfestivalen – konsertserie for barn&unge
Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.
100 000
100 000
Aukra kommune - formidling krigsminne
100 000
100 000
100 000
100 000
Midsund Næringsforum m.fl. - masterplan reiseliv
100 000
100 000
Skarbakkene SA - støtte til merkostn. rekruttbakker
Fræna og Eide kommune – masterplan for reiseliv
100 000
100 000
Foreninga Andersgardløa – støtte til skifertak
17 000
33 000
50 000
Molde Tae Kwon Do Klubb - NM 2018
50 000
50 000
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir
50 000
50 000
50 000
50 000
MOI - norgescup i skiskyting i 2018
Høgskolen i Molde - innovasjonsbyen Molde
1 000 000
Romsdalsmuseet – investeringsmidler til Bud museum
2 000 000
Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper
250 000
Molde Næringsforum - støtte til tiltak i reiselivsplan
1 500 000
8 842 919
1 118 102
48 333 753 117 850 417

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
Sak 25/18
Sak 26/18
Sak 27/18
Sak 28/18

Saksframlegg
Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid
– ny behandling #2 (andre gangs)
Forslag til vedtak:

1) GassROR IKS ga et tilsagn til etablering av Norsk Senter for Trygt Vegarbeid (NSTV) på 1
mill. kroner av et totalbudsjett på 4,2 mill. kroner jfr. sak 28/16 av 17.06.16). NSTV sin

egen rapportering viser et samlet regnskap på 2.0 mill. kroner i forbindelse med
krav om sluttutbetaling. GassROR IKS har ikke vært orientert om endringer av
tiltaket undervegs.

2) Alternativ A: GassROR IKS avkorter den totale støtten tilsvarende - til totalt xxx.xxx
kroner, og ber om å få tilbakebetalt yyy.yyy kroner av NSTV.
Alternativ B: GassROR IKS avkorter den totale støtten til NSTV til det som er utbetalt til
629.000 kroner.

Oppdatert bakgrunn siden styremøte av 27.04.18:
Styrets vedtak i styremøte 27. april var slik:

«Styret ber administrasjonen om å utarbeide og sende et brev til Norsk Senter for Trygt
Vegarbeid, for å etterlyse manglende opplysninger - med tidsfrist om en revisorbekreftet
tilbakerapportering innen 1. juni i år. NSTV gjøres i brevet kjent med at manglende
opplysninger vil kunne medføre at GassROR IKS vil vurdere og be om tilbakebetaling av deler
av tilskuddet.»
Daglig leder har fulgt opp dette i e-post av 7. mai i år til NSTV, samt gjennomført et møte med deres
styreleder og revisor 22. mai. På dette møtet deltok også regnskapsfører for GassROR IKS. Se
vedlagte presentasjon fra møtet.
NSTV har ikke rapportert innen fristen 1. juni, men i e-post av 4. juni signalisert at først kan
rapportere med revisorsuttale en gang uke 24. Se vedlegg for deres e-post og vårt svar om at fristen
ikke er overhold og at NSTV heller ikke har bedt om utsettelse.
Styreleder i NSTV har i møte av 22. mai tilkjennegitt at de trolig ikke kan rapportere regnskapstall
som tilfredsstiller det omsøkte totalbudsjettet på 4,1 mill. kroner, og at de dermed erkjenner at det
kan gå mot avkorting av utbetalt tilskudd. Dette er synes er også skissert i telefonsamtale av 6. juni.
På dette grunnlag gis skisse ovenfor nevnte vedtaksalternativer. Ev. økonomisk rapportering
presenteres så langt det er mulig i styremøte av 15. juni.
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Bakgrunn (nedenfor dette punkt - slik det ble lagt fram for styremøte av 18.02.18)
Styret behandlet tilsagnet i sak 28/16 av 17.06.16.
Protokollen viser følgende:
Sak 28/16 Søknad fra Norsk senter for trygt veiarbeid AS til etablering
Behandlingen av søknaden ble utsatt i styremøte 13.05.16 med ønske om å få en nærmere
presentasjon av selskapet og søknaden. Per Olav Myrstad og Magnhild Solli Sorthe orienterte
om selskapet og søknaden og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer.
Styret drøftet søknaden og fant både etableringen av Norsk senter for trygt veiarbeid AS og
det omsøkte prosjektet med utvikling av simuleringssenter ved Innovasjonsenteret på
Åndalsnes som interessant og innenfor GassROR IKS sitt formål. Det er et innovativt prosjekt
med en viss risiko knyttet bl.a. til kommersiell nytteverdi for et tilstrekkelig stort antall
kunder.
Vedtak:
«GassROR IKS gir et tilsagn om støtte på 1,0 mill. kroner til Norsk senter for trygt
veiarbeid AS (NTSV) til etablering. Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres i
tråd med beskrivelse i søknad og under forutsetning av at eierne av selskapet
minimum går inn med tilsvarende beløp. Støtten kan utbetales ved framleggelse av
dokumenterte kostnader i prosjektet.
GassROR IKS vil kunne vurdere en ny søknad innen to år under forutsetning av
gjennomført evaluering, dokumentert framdrift og forpliktende
fullfinansieringsplan.»
Budsjettet i søknad var slik:
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Utbetalinger

Støttemottaker har undervegs i prosjektet sendt inn to utbetalingsanmodninger. Disse er
imøtekommet for å sikre likviditet og framdrift for prosjektet. Slike delutbetalinger er ikke uvanlig der
selskaper eller organisasjoner ikke har likviditet selv eller midler til å legge ut for kostnader
undervegs. Det er vanlig i offentlig forvaltning å holde tilbake minst 25 % av tilsagnet inntil
sluttrapport med revisorattestert regnskap foreligger.
GassROR IKS har fra NSTV mottatt dokumenterte kostnader på totalt 1.258.398 kroner. Dette har
utløst delutbetaling slik:
Januar 2017:

250.000 kr

April: 2017:

379.000 kr

Total sum:

629.000 kr

Dette betyr at 371.000 kr (eller ca 37 %) har vært holdt igjen i påvente av sluttrapport med
tilhørende prosjektregnskap.

Anmodning om sluttutbetaling og ny søknad

Fredag 13. oktober 2017 mottok GassROR IKS sluttrapport fra NSTV med en utbetalingsanmodning
på restbeløpet. I en fase med klargjøring og utsending av sakspapirer til vår styremøtet 27.10.17, blir
utbetalingsanmodning lagt på forfall i påvente av ledig tid. Med denne utbetalingsanmodningen
ligger det også et vedlegg - som senere viser seg å være en søknad om ny støtte.
Revisjonsrapport for sluttregnskapet ettersendes GassROR IKS 20. oktober. Men denne rapporten
omfatter bare den siste og tredje regnskapsdelen (tilsvarende 784.113,50 kr), ikke det totale
prosjektregnskapet. Dette er heller ikke vurdert opp mot et budsjett.
Daglig leder rekker ikke å vurdere det tilsendte før styremøtet 27.10.17, bl.a. fordi en annen sak,
utbetalingsanmodningen fra Molde Næringsforum, på deres og ROR sitt omdømmeprosjekt er
krevende og tar mer tid enn normalt og som det rapporteres til styret på.
Søndag 5. november etterlyser NSTV «utbetaling av tildelte midler, og svar på ny søknad». Daglig
leder kontakter NSTV mandag 6. oktober for å kommentere utbetalingsanmodningen og for å avklare
hvor ny søknad er sendt. Misforståelsen med vedlegget av 13.10 som var søknad oppdages.
Utbetalingsanmodningen og ny søknad planlegges til neste styremøte, som er 1. desember. Etter
gjennomgang diskuteres dette med styreleder onsdag 22. november, og vi blir enige om å orientere
styret 1. desember. Bl.a. ser det ut til at deler av søknaden inneholder tiltak som var med i
støttegrunnlaget for det første tilsagnet. Dessutan bør fase1 sluttrapporteres før ny søknad kan
behandles.
Dette gjengis i styreprotokollen slik:
•

Norsk Senter for Trygg veg – sluttutbetaling og ny søknad – krever en avklaringsrunde.

Oppfølgingsmøte/avklaringsmøte

Mandag 4. desember tas det kontakt med NSTV, for å få til et opp oppfølgingsmøtet/avklaringsmøte.
Det avtales gjennomført 14. desember. NSTV møter med to styremedlemmer (Per Olav Myrstad og
Tom Samuelsen). Daglig leder redegjør for betenkningene til GassROR IKS, og følger opp dette i epost av 19.12.17.
NSTV gir svar med vedlegg i e-post av 21.12.27.
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Ytterligere avklaringsbehov

NSTV sitt svar utløser et ytterligere avklaringsbehov, fordi «det tilsendte materialet enten helt eller
delvis ikke gir svar på tidligere spørsmål eller at det tilsendte materialet utløser nye spørsmål».
Dette er beskrevet slik i vår e-post av 25.01.18:
Eiernes bidrag og andre bidrag:
Tilsagnet fra GassROR IKS til NSTV på 1 mill. kroner var gjort «...under forutsetning av at
eierne av selskapet minimum går inn med tilsvarende beløp».
o
o

Redegjør for eiernes bidrag, jamfør punktet ovenfor fra tilsagnet.
Redegjør også inntekter/tilskudd i 2016 og 2017. Er det f.eks. gitt tilskudd fra
Innovasjon Norge på 500.000 kroner?

Spørsmål til årsberetning 2016 og driftsregnskap for 2017:
•
•

Redegjør for 1. delutbetaling på 250.000 kroner fra GassROR IKS (jfr. e-post til dere
ved Per Ivar Staberg av 11. januar 2016). Se vedlegg.
Vi kan ikke se at denne framkommer verken av årsregnskap for 2016 eller av
foreløpig driftsregnskap for 2017?

Budsjett 2016 og budsjett 2017:
Dere har søkt støtte ut fra et budsjett på 4,1 mill. kroner.
•
•

Redegjør for budsjett for 2016 og 2017, og gi oss gjerne oppsette der regnskap vises
opp mot budsjett.
Regnskap/avsluttet prosjektregnskap med bekreftelse fra revisor eller autorisert
regnskapsfører:
o GassROR IKS forvalter offentlige midler. Endelig prosjektregnskap må enten
være attestert av autorisert regnskapsfører eller av revisor (dersom selskapet
er revisjonspliktig).
o Revisjonsberetning for tilsendt årsregnskap for 2016

Siste merknader

Daglig leder i GassROR IKS vil fortsette dialogen med daglig leder Hege Holltrø i NSTV fram mot
styremøtet, og informere om ev. videre avklaringer da.

Vedlegg:
•

•
•

Vedl1 E-postbrev til NSTV fra GassROR IKS av 07.05.2018 «Invitasjon til prosess med GassROR
IKS mht. til sluttutbetaling for tilskudd til NSTV».
Vedl2 GassROR IKS sin presentasjon i møte av 22. mai med NSTV.
Vedl3 Epost av 4. juni fra NSTV med svar fra GassROR IKS av 7. juni i år.
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Post Gassror
"Frank Amundsen"
"Hege Holltrø"; "Endre Engen"; Kurt Aaram (kurt@okonomisenteret.no)
Invitasjon til prosess med GassROR IKS mht. til sluttutbetaling for tilskudd til NSTV
mandag 7. mai 2018 22.06.00
image012.png
image014.png
image005.png
image006.png

Til Norsk senter for trygt veiarbeid (NSTV)
Vi vil invitere til et videre samarbeid med dere, der dere innen 1. juni rapporterer et endelige og
revisorbekreftet regnskap for det omsøkte tiltaket. Vi vil samtidig invitere dere til et møte slik at vi
kan avklare hva som skal til for å komme i mål med den ovenfor nevnte rapporteringen, slik at
styret i GassROR IKS kan behandle anmodningen om sluttutbetaling på sitt styremøte 15. juni i år.
Vi foreslår å møtes - eksempelvis datoene 14., 15. eller 22. mai. Hva passer dere?
GassROR IKS stiller med daglig leder, samt vår regnskapsfører.
Vi vil be dere om å forberede på å rapportere i henhold til omsøkte budsjett og finansieringsplan:

For orden skyld ber vi dere om å spesifisere innholdet i hver post ovenfor, slik dere har gjort for
tidligere for eksempel for punktet om egenkapital.
Tilsagnet av 17. juni 2016 var slik:

Med dette la GassROR IKS til grunn:

Prosjektet har en totalramme på 4,1 mill. kroner.
Tilsagnet til etablering er gitt for de aktiviteter som er redegjort for i søknad,
kostnadsbudsjett med tilhørende finansieringsplan. Andre aktiviteter inngår ikke i
beregningsgrunnlaget for støtte.
Det var en forutsetning av at eierne gikk inn med minst 1 mill. kroner for å gjennomføre det
omsøkte tiltaket, og at disse midlene skulle bidra til å finansiere aktiviteter tilsvarende
totalrammen på 4,1 mill. kroner.
Støtte kan utbetales mot dokumentasjon av kostnader i prosjektet.
GassROR KS inviterte NSTV til å søke om ytterligere midler innen to år, men da ikke innenfor
samme prosjekt og budsjett som var omsøkt i 2016.
Egeninnsatsen (egne timer) er begrenset til 300.000 kroner.
Med hilsen
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E-post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Fra: Frank Amundsen [mailto:frank.amundsen@timpex.no]
Sendt: mandag 7. mai 2018 10.05
Til: Post Gassror <post@gassror.no>
Kopi: 'Hege Holltrø' <hege@trygtvegarbeid.no>; 'Endre Engen' <ee@rg.no>
Emne: Tilbakemelding fra NSTV
Hei Arnt
Til orientering.
Revisor Endre Engen, daglig leder Hege og undertegnede hadde et møte i forrige uke for å prøve å
nøste opp i det som er forelagt GasROR av økonomisk dokumentasjon i forbindelse med
anmodning av restutbetaling.
Utfordringen er at ingen av oss har god nok kunnskap om aktivitetene og driften av NSTV i
tidsrommet fra oppstart i 2016 til sommeren 2017. Ingen av oss var engasjert i selskapet på den
tiden.
Hege og Admento (vårt regnskapsbyrå) går nå gjennom kostnader og timer som relaterer seg til
prosjektregnskap 1 og 2.
Vi har som ambisjon å komme med en oppstilling i løpet av uke 20. En oppstilling som dagens
ledelse og styret kan stå for.
Med vennlig hilsen
Frank Amundsen
Styrets leder

Fra: Post Gassror [mailto:post@gassror.no]
Sendt: fredag 27. april 2018 12.42
Til: Frank Amundsen <frank.amundsen@timpex.no>; Post Gassror <post@gassror.no>
Kopi: 'Hege Holltrø' <hege@trygtvegarbeid.no>; 'Endre Engen' <ee@rg.no>
Emne: SV: E-post fra GassROR IKS - sjekk av prosjektregnskap mot årsregnskap for NSTV
Til NSTV ved styreleder Frank Amundsen, med kopi til daglig leder Hege Holltrø og revisor Endre
Engen hos dere.
Styret har i dag fått en orientering om og drøftet status i saka, og så har vi et mål om at du/dere vil
få en tilbakemelding fra oss i neste uke.
Og så inviterer vi til videre dialog, slik at vi kan få avsluttet saken innen rimelig tid.
Jeg kommer tilbake til dere senere.
(tilsvarende e-post er sendt deres daglig leder, Hege Holltrø, også i dag).
Og videre:
>>Derfor vil styret sammen med daglig leder og revisor i neste uke gå gjennom
>>de ulike kostnadselementene, for å få frem et oppsett som styret/daglig leder
>>kan stå for og som vi håper GasROR kan akseptere.
Det ser vi som positivt.
Med hilsen
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E-post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Fra: Frank Amundsen [mailto:frank.amundsen@timpex.no]
Sendt: fredag 27. april 2018 07.37
Til: Post Gassror <post@gassror.no>
Kopi: 'Hege Holltrø' <hege@trygtvegarbeid.no>; 'Endre Engen' <ee@rg.no>
Emne: VS: E-post fra GassROR IKS - sjekk av prosjektregnskap mot årsregnskap for NSTV
Hei Arnt
Viser til dine samtaler med Hege og e-post til vår revisor.
Går ut i fra at søknaden fra Trygt Vegarbeid ikke blir behandlet på møtet i dag.
Styret i TV er ikke komfortabel med situasjonen, hvor det stilles spørsmål om våre
kostnader/timeforbruk.
Derfor vil styret sammen med daglig leder og revisor i neste uke gå gjennom de ulike

kostnadselementene, for å få frem et oppsett som styret/daglig leder kan stå for og som vi håper
GasROR kan akseptere.
MVH
Frank Amundsen
Styreleder
Fra: Endre Engen [mailto:ee@rg.no]
Sendt: onsdag 25. april 2018 14.07
Til: Frank Amundsen <frank.amundsen@timpex.no>
Emne: VS: E-post fra GassROR IKS - sjekk av prosjektregnskap mot årsregnskap for NSTV
Denne kom i går fra Sommerlund

Med vennlig hilsen/ Best regards
Endre Engen
Statsautorisert revisor
Daglig leder – Revisorgruppen Åndalsnes AS
M: +47 95 04 42 00 | E: ee@rg.no | W: www.rg.no
Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper

Fra: Post Gassror <post@gassror.no>
Sendt: 24. april 2018 13:22
Til: Endre Engen <ee@rg.no>
Kopi: Kurt Aaram (kurt@okonomisenteret.no) <kurt@okonomisenteret.no>
Emne: E-post fra GassROR IKS - sjekk av prosjektregnskap mot årsregnskap for NSTV
Hei Endre Engen.
Viser til samtale med vår regnskapsfører, og sende e-post til deg.
Vi har gitt et tilsagn om støtte til NSTV AS på opptil 1 mill. kroner. Vedtaket var slikt:
Sak 28/16 Søknad fra Norsk senter for trygt veiarbeid AS til etablering
Vedtak:
«GassROR IKS gir et tilsagn om støtte på 1,0 mill. kroner til Norsk senter for trygt
veiarbeid AS (NTSV) til etablering. Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres i
tråd med beskrivelse i søknad og under forutsetning av at eierne av selskapet
minimum går inn med tilsvarende beløp. Støtten kan utbetales ved framleggelse av
dokumenterte kostnader i prosjektet.
GassROR IKS vil kunne vurdere en ny søknad innen to år under forutsetning av
gjennomført evaluering, dokumentert framdrift og forpliktende fullfinansieringsplan.»
Sender deg en e-post, der vi ønsker å ta en ev. utsjekk på forholdet og avvik mellom
prosjektregnskap (3 dokumenter) og årsregnskap for NSTV AS, samt endelig rapporteringstabell
(se excel-ark) fra NSVT.
Legger ved vårt tilsagnsbrev, deres søknad med tilhørende budsjett.

Du er kjent med NSTV sitt årsregnskap for 2016 og 2017.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til det ovenfor nevnte.
MVH
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E-post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Fra: Kurt Aaram [mailto:kurt.aaram@okonomisenteret.no]
Sendt: tirsdag 24. april 2018 11.38
Til: Post Gassror <post@gassror.no>
Kopi: Endre Engen <ee@rg.no>
Emne: Endre Engen
Mail
Tlf

ee@rg.no
950 44 200

Med vennlig hilsen

Kurt Aaram
Autorisert regnskapsfører
Avdelingsleder
Økonomisenteret Molde / Økonomisenteret Vestnes

www.okonomisenteret.no
Tlf.
Dir.
Fax.
Mob.

71 24 15 00 / 71 18 80 50
71 24 15 12
71 24 15 15 / 71 18 80 51
916 88 734

Møte om sluttutbetaling til
Norsk Senter for Trygt Vegarbeid
Møte mellom GassROR IKS og NSTV 22. mai 2018
Av
Arnt Sommerlund
Daglig leder
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Ulik oppfatning av vedtak/tilsagn:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Tilsagnsbrev av 1. juli 2016 – akseptert 4. juli
Sak 28/16 Søknad fra Norsk senter for trygt veiarbeid
AS til etablering
Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn om støtte på 1,0 mill. kroner
til Norsk senter for trygt veiarbeid AS (NTSV) til
etablering (1).
Tilsagnet forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd
med beskrivelse i søknad og under forutsetning av at
eierne av selskapet minimum går inn med tilsvarende
beløp (2)
Støtten kan utbetales ved framleggelse av dokumenterte
kostnader i prosjektet.
GassROR IKS vil kunne vurdere en ny søknad innen to
år (2) under forutsetning av gjennomført evaluering,
dokumentert framdrift og forpliktende
fullfinansieringsplan.

▪

▪

NSTV sin forståelse:
1.
Støtte «til etablering» tolkes videre enn
budsjettoppsett
2.
Eiernes eget bidrag kan også være aksjekapital
og lån
• Budsjettformulering «Egenkapital Norsk
senter for trygt vegarbeid AS» gir
tolkningsrom?
3.
NSTV mener de forstod det slik at de kunne søke
påny på samme ramme for å får «den siste
millionen» (søkte opprinnelig om 2 mill. kroner).
GassROR IKS sin hensikt:
– Å bidra med 1 mill. kroner (24,4 %) av 4,1 mill.
kroner, forutsatt at eierne har bidratt med minst 1
mill. kroner til gjennomføring av prosjektet
– Egeninnsats er begrenset til 300.000 kroner.
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Redegjort fra GassROR IKS
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Prosjektet har en totalramme på 4,1 mill. kroner.
Tilsagnet til etablering er gitt for de aktiviteter som er redegjort for i søknad,
kostnadsbudsjett med tilhørende finansieringsplan. Andre aktiviteter inngår
ikke i beregningsgrunnlaget for støtte.
Det var en forutsetning av at eierne gikk inn med minst 1 mill. kroner for å
gjennomføre det omsøkte tiltaket, og at disse midlene skulle bidra til å
finansiere aktiviteter tilsvarende totalrammen på 4,1 mill. kroner.
Støtte kan utbetales mot dokumentasjon av kostnader i prosjektet.
GassROR KS inviterte NSTV til å søke om ytterligere midler innen to år,
men da ikke innenfor samme prosjekt og budsjett som var omsøkt i 2016.
Egeninnsatsen (egne timer) er begrenset til 300.000 kroner.
3

Ulike tall oppgitt:
▪

Tre ulike kostnadstall:
– Prosjektregnskap (1, 2 og 3): Kostnader 2.043.221 kr
– Justert utbetalingsanmodning: Kostnader 3.731.937 kr
– Sammenlignet med årsregnskap for 2016 og 2017:
• Kostnader: 1.846 + 1.830.182 kr = 1.832.028 kr
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Siste rapportering:
Kostnader
Beskrivelse:
Innleid prosjektledelse
Utarbeidelse av brukerhistorier, deltakelse fra brukere
Utarbeiding software
Sum utviklingskostnad

Budsjett:
NSTVs tall:
800 000
988 332
300 000
161 955
3 000 000
2 581 650
4 100 000
3 731 937

Finansiering
Beskrivelse:
Etableringstilskudd Innovasjon Norge til innleid prosjektledelse
Egeninnsats Norsk senter for trygt vegarbeid og Nordveggen
Egenkapital Norsk senter for Trygt Vegarbeid
Søkt midler fra GassROR IKS
Sum finansiering

Budsjett:
NSTVs tall:
500 000
500 000
300 000
1 167 800
1 300 000
1 000 000
2 000 000
629 000
4 100 000
3 296 800
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Post Gassror
"Frank Amundsen"
"Hege Holltrø"; "ee@rg.no"; Kurt Aaram (kurt@okonomisenteret.no)
SV: Trygt Vegarbeid - oppfølging av rapportering.
torsdag 7. juni 2018 09.59.00

Hei igjen Frank, med kopi til Hege og Endre, samt vår regnskapsfører.
Viser til e-post nedenfor, samt telefonsamtale av i går.
For ordens skyld:
Styret har satt en frist på tilbakemelding innen 1. juni, som er formidlet til dere i e-post av 7. mai.
Det er beklagelig at dere ikke har levert innen fristen 1. juni, og ei heller bedt om utsettelse av
fristen.
Vi mottar det nedenfor nevnte fra dere i neste uke, og så vil styret bli invitert gjøre en vurdering
av saken i sitt møte av 15. juni.
Med hilsen
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E-post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Fra: Frank Amundsen [mailto:frank.amundsen@timpex.no]
Sendt: tirsdag 5. juni 2018 14.38
Til: Post Gassror <post@gassror.no>
Kopi: 'Hege Holltrø' <hege@trygtvegarbeid.no>; 'ee@rg.no' <ee@rg.no>
Emne: Trygt Vegarbeid
Hei
Viser til møte i Molde.
Vi begynner å få på plass et nytt oppsett. De ulike kostnadspostene er nå klassifisert. Det
gjenstår at vår revisor, Endre Engen, går gjennom alle bilagene og attesterer på et oppsett. Det
rekker han beklageligvis ikke før i neste uke, forhåpentlig tidlig i neste uke.
Dette til informasjon.
Mvh
Frank Amundsen

Saksframlegg
Sak 33/18 Oppfølging av notat av 25.05.18 fra Aukra kommune til
årsmøtet i GassROR IKS
Kort bakgrunn

Aukra kommune, ved ordfører Bernhard Riksfjord, delte på årsmøtet 25. mai i år ut et notat (se
vedlegg).
Daglig leder velger å legge notatet fram for styret, slik at styret kan vurdere og gi ev. råd om videre
oppfølging, både med hensyn til selskapets strategiarbeid fra 2016 til 2017, med tilhørende resultat i
form av strategiske plattform fra 2017, samt gjeldende selskapsavtale av 25.02.2015.

Vedlegg:
•
•
•

Vedl1 Notat til generalforsamlinga i GassROR IKS 25.05.2018
Vedl2 Strategisk plattform GassROR IKS
Vedl3 Selskapsavtale for GassROR IKS – oppdatert 26.02.2015
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NOTAT TIL GENERALFORSAMLINGA SITT MØTE I GASSRORIKS 25.05.2018.

Gassroriks har frå opprettinga av selskapet vare tufta på lov om interkommunale selskap(IKS-lova).
Og gjennom selskapsavtalen for GassROR IKS.
Med blant anna som hovud og formål, om å medverke til utvikling av:
•
•
•
•

Fysisk infrastruktur( t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass og gassforsyning)
Tilrettelegging for næringsutvikling.
FoU.
Nyhamna som framtidig gassknutepunkt.

Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.

Aukra kommunestyre og formannskap har ved tre høve den siste tida, drøfta / ønska/!politisk
kontroll/deltaking og ansvar, for eksempel i styret for selskapet. Og nokon har peika på meir
demokratisk og politisk kontroll i selskapet. I tillegg er det innlevert spørsmål til ordførar som har
vorte besvara på vanleg måte i kommunestyret.

Trur det både er nødvendig og føremålstenleg, å kunne drøfte og utreie om korleis selskapet skal
kunne ivareta og utvikle infrastrukturtiltak, som dei aller fleste ser som kanskje dei beste tiltaka for
kommunane og regionen.

Og viss vi ønsker å ivareta og utvikle selskapet til det beste, vil dette innspillet/notatet
forhåpentlegvis kunne bli sett på med positive og løysingsorienterte auge. Då kan det kailast inn til
nye eigarmøte/generalforsamling. Når noko av dette først kan verte drøfta og utreda .

Bernhard Riksfjord

Strategisk plattform
I henhold til strategipunkter som ble lagt fram og behandlet på årsmøtet 19. mai 2017:

a) GassROR IKS skal, sammen med eierkommuner, næringsliv og forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, aktivt bidra til samfunns- og næringsutvikling av
regionen.
b) 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.
c) GassROR IKS har som mål for perioden 2017-2027 å være med på å bidra til og
løfte større utviklingstiltak som eierkommunene har nytte av. Det er et mål å få
etablert en overordnet regional utviklingsplan for denne strategiperioden.
d) GassROR IKS skal aktivt informere om selskapets formål, slik at selskapets midler
i best mulig grad utnyttes til regionale utviklingstiltak.
e) GassROR IKS vil sette av en årlig pott til mindre tiltak for lag, foreninger o.l., med
søknadsfrist og behandling to ganger per år.

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

§ 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), Frcena (1/9), Midsund (1/9),
Molde (1/9), Nesset (1/9), Rauma (1/9), Vestnes (1/9) og M!l)re og Romsdal fylke (1/9) . Andre
kommunar har h!l)ve til a s!l)kje om medlemskap.

§ 2 Formal
Selskapet sitt verkeomrade er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.
Selskapet har som formal a medverke til utvikling av Molderegionen gjennom:
•
•

Det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sj!l)verts trafikk, brei band, vass- og gassforsyning)

•
•

Forskning og utvikling
Tilrettelegging for nceringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak,
utgreiingar, industriomrade, kunnskapsinfrastruktur, ") .
Videreutvikle Nyhama i Aukra til gassknutepunkt for Norskehavet

•

St0tte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lan eller aksjekapital ved bruk av
grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje st!l)ttast.
GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale I regionale tiltak innafor
selskapets sitt verkeomrade .

§ 3 Representantskap
Eigarane ut!l)ver sitt mynde i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapet sitt !l)vste organ.
Dei deltakande kommunane vel kvar I 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
ordf0rarane i eigarkommunane med varaordf0rarane som vararepresentantar.
Leiaren i representantskapet skal utpeikast av og mellom Aukra kommune sine representantar.
Leiaren har dobbeltstemme nar deter stemmelikheit.
Representantskapet kjem saman minst to ganger i aret. Arsm!l)tet skal haldast seinast in nan
utgangen av mai manad.
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§ 4 Representantskapets mynde og oppgaver Representantskapet skal ha f¢1gjande

oppgaver:
Sja til at selskapet blir drive etter forma let sitt og i samsvar med lover og vedtekter.
•

Handsame selskapet si arsmelding og regnskap, handlingsplan, budsjett og {l)konomiplan
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 vii ha behandla i representantskapet

•

Andre saker som representantskapet sj{l)lv tek opp.

Vedtak i representantskapet skal godkjennast av kommunane dersom dette blir kravd etter lov om
IKS eller andre lover, Handlingsplan, {l)konomiplan, budsjett, rekneskap og utskrift fra m{l)teboka skal
sendast medlemskommunane som melding.

§ 5 Styret og styrets samansetjing
Styret bestar av 9 medlemmer med personlege varamedlemmer. Krav til kj{l)nnssamanseijing av
styret gar fram av IKS lova § I 0,1. ledd siste pkt.
Styremedlemmene/varamedlemmene veljast for to ar der halvparten av medlemmene er pa val
kvart

ar.
§ 6 Styrets mynde

Forvaltninga av selskapet h{l)rer inn under styret, som har ansvar for ein tilfredsstillande organisering
av selskapet si verksemd. Styret skal sja til at verksemda vert driven i samsvar med selskapets sitt
formal, selskapsavtalen, selskapets sitt arsbudsjett og andre vedtak og/eller retningsliner som er
fastsett av representantskapet.
Styret skal sja til at bokf{l)ring 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 oppgaver slik det gar fram av IKS-Iova.

§ 8 Finansiering av selskapet
Selskapet har ein innskotskapital pa kr 1 800 000,Kommunane betaler inn sin del av kapitalen (eigardel) i h{l)ve den prosentvise eigardel slik denne gar
fram av § 1.
Til dekning av selskapets si arlege drift- herunder vedlikehald av innskotskapital jfr. § 2, skal dei
deltakande kommunane kvar arleg bidra med tilskott tilsvarande I 0% av den maksimalt
innfordringsbare eigedomskatt etter eigedomsskattelova knytt til gassbehandlingsanlegget
paNyhamna. (T.d. Landanlegg, r{l)yranlegg pa havbotn, kraftlinjer, telenett/-stasjonar). Tilskottet skal
for kvar deltakarkommune tilsvare minst kr 25 pr innbyggjar pr 01.01. i budsjettaret. Fra 1.1.2012
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aukast satsen pr. innbygjar arleg med 5%. M(l)re og Romsdal fylkeskommune skal betale inn eit arleg
bel(l)p fastsatt av fylkestinget.

§ 9 Nye medlemmer
Vedtak om opptak av ny(e) medlem(mer) krev samtykke fra aile dei andre eigarkommunane. Opptak
av ny(e) medlem(mer) krev endring av selskapsavtalen, jfr. IKS lova§ 4, 2. ledd, L pkt.
Sp(l)rsmal om opptak av ny(e) medlem(mer) skal f(l)rst leggjast fram for representantskapet til uttale.

§ 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 ars varsel. Oppseiingstida vii ga heile det pat(l)lgjande
kalenderar. Ellers gjeld IKS-Iova § 30.

§ 11 Endringar
Endringar i selskapsavtalen rna godkjennast av aile eigarkommunane. Elles gjeld IKS-Iova § 4.

§ 12 Anna avtaleverk
Deltakarane har inngatt ei eiga deltakaravtale om forhold som ikkje er utt(l)mmande 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 aleine utgjer valdgiftsretten.

§ 14 Anna
For t ilh(l)ve som ikkje er omtala i de nne selskapsavtalen gjeld IKS-Iova.

Molde, 26. februar 2015
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Saksframlegg
Sak 34/18 Søknad fra Romsdal Innovasjon AS – støtte til
tilrettelegging og investering i opplærings- og testarena
til Innovasjonssenter Åndalsnes
Innhold i saksframlegg:
FORSLAG TIL VEDTAK: ............................................................................................................................................... 1
VURDERING MOT FORMÅLSPARAGRAF: ........................................................................................................................ 1
ADMINISTRASJONENS ØVRIGE VURDERING: ................................................................................................................... 2
Forholdet til Protomore kunnskapspark og NCE iKuben................................................................................. 2
Forretningsmodell for Romsdal Innovasjon .................................................................................................... 3
Kort om Romsdal Innovasjon AS ..................................................................................................................... 3
Kort om Innovasjonssenter Åndalsnes (INÅ) .................................................................................................. 3
KOSTNADSPLAN OG FINANSIERINGSPLAN ...................................................................................................................... 4
VEDLEGG: .............................................................................................................................................................. 5

Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 750.000 kroner til Romsdal Innovasjon AS - som støtte til
tilrettelegging og investering i opplærings- og testarena til Innovasjonssenter Åndalsnes – slik
tiltaket er beskrevet i søknad.

Tilsagnet forutsetter at 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: Søker har ambisjon om at opplærings- og testarena til Innovasjonssenter
Åndalsnes skal henvende seg til eksisterende og nye bedrifter lokalt, regionalt og nasjonalt.
Tilrettelegging for næringsutvikling: Tiltaket handler om tilrettelegging og investering i
opplærings- og testarena.

1

Administrasjonens øvrige vurdering:

Søknaden fra Romsdal Innovasjon AS er ført i pennen av Nordveggen AS, og vurderes å være et
tilretteleggende tiltak for bekreftede leietakerne i Innovasjonssenter Åndalsnes (INÅ) og ev.
framtidige bedrifter/gründere.
I søknaden vurderes tiltaket (tilrettelegging og investering i opplærings- og testarena) i første
omgang å være forankret i behovet til selskapene Nordic Plastic Recykling AS og Norsk Senter for
trygt vegarbeid AS. Disse bedriftene har et regionalt eierskap. De to nevnte bedriftene har også fått
støtte fra GassROR IKS til forprosjektering/etablering.
I en tid med mye og rask omstilling og innovasjon i næringslivet, er det viktig at det skapes arenaer
for nettopp slike aktiviteter, og at disse arenaene utnyttes slik at de kan komme flest mulig
nåværende og framtidige selskaper til gode.

Forholdet til Protomore kunnskapspark og NCE iKuben
Det vurderes som avgjørende at det etableres et samspill mellom arenaer for omstilling, innovasjon
og utvikling i næringslivet, og at disse utnytter hverandre sine fortrinn og ikke kommer i en
konkurransesituasjon til hverandre.
Fylkeskommunen, ved Regional- og næringsavdelingen, har invitert GassROR IKS til felles dialog med
søker. Vi har hatt møter med Romsdal Innovasjon og Nordveggen om tiltaket. Etter initiativ fra
fylkeskommunen har det også vært et møte på ProtoMore kunnskapspark for å diskutere prosjektet
med tanke på «samarbeid og synergiar mellom initiativtakarane og ProtoMore kunnskapspark og
NCE iKuben».
Det har i disse møtene vært presisert at GassROR IKS gjør sine selvstendige vurderinger ut fra vår
formålsparagraf og at Fylkeskommunen tilsvarende gjør sine egne ut fra fylkets politikk og føringer.
Vi deler imidlertid Fylkeskommunen sin vurdering hva gjeler samarbeid/synergi/konkurranse, en
vurdering som også bekreftes av søker:
«Til no er det ingen signal om at aktivitetane i Rauma er i konkurranse med satsingane i
innovasjonssystemet elles. Men ProtoMore og NCE iKuben er tydelege på at dei ikkje har full
innsikt i kva aktivitet som vil skje i INÅ framover, og derfor ikkje tydeleg kan svare i kor stor
grad ein ser på aktiviteten i konkurranse med eigne aktivitetar per dags dato.»
GassROR IKS har gjennom vårt tilsagn et betydelig og strategisk engasjement i utviklingen av
ProtoMore og NCE iKuben. Vi hadde ideelt sett at det hadde vært et større samarbeid om mellom
Nordveggen AS/Romsdals Innovasjon AS og ProtoMore/NCE iKuben, fordi det på en god måte kunne
gitt synergieffekter mellom den erfaringsbaserte innovasjonskompetansen i Rauma og den
kunnskapsbaserte innovasjonskompetansen hos ProtoMore/NCE iKuben.
ProtoMore/NCE iKuben har invitert Nordveggen AS/Romsdals Innovasjon AS til workshops for å
komme videre i samarbeidet. Det har Nordveggen AS/Romsdals Innovasjon AS uttalt at det ikke ser
behov for i nåværende situasjon. For det framtidig samarbeid er vår vurdering at vi tror det kunne
vært nyttig med tanke på å oppnå større synergieffekter mellom kunnskapsbasert og erfaringsbasert
innovasjon i vår region.
Vår overordnede vurdering er likevel at det anses som gunstig å støtte tilrettelegging og investering i
opplærings- og testarena i INÅ, fordi det er forventninger til at dette kan gi ringvirkninger for både
bedrifter og det omtalte samarbeidet med ProtoMore/NCE iKuben. Det sistnevnte kan også øke
overføringsverdien til andre bedrifter både regionalt og nasjonalt.
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Tilskuddet er vurdert ut fra en fordeling, med opptil 50 prosent finansering gjennom offentlige midler
og minst 50 prosent finansiering av søker selv. Slik er det også gjort i saksframlegget fra Møre og
Romsdal fylkeskommune, ved Regional- og næringsavdelingen. Fylkets forslag er å støtte tiltaket med
750.000 kroner – tilsvarende forslag her i dette saksframlegg. I så fall forventes det at søker

Forretningsmodell for Romsdal Innovasjon
GassROR IKS har i likhet med Fylkeskommunen vært opptatt av at tilrettelegging og investering i
opplærings- og testarena til Innovasjonssenter Åndalsnes i regi av Romsdal Innovasjon – at den skal
ha en bærekraftig forretningsmodell. Vi deler vurderingen til Fylkeskommune her:
«Sjølv om den langsiktige finansieringa av deler av aktivteten i Romsdal Innovasjon ikkje
framstår som avklart, viser fylkeskommunen til den kapitalen og ressursane som
eigarbedriftene i Romsdal Innovasjon har gått inn med. Dette viser at satsinga er
bedriftsforankra, og tilseier at bedriftene har eit sterkt insentiv til å bidra for at Romsdal
Innovasjon skal lukkast.»
Dessuten er rollen til SIVA Eiendom nettopp slik at den skal avlaste for risiko hva gjelder næringsareal
i distriktet:
«Siva bidrar til å utvikle næringsarealer for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter
med behov for omstilling og vekst.»
Rauma kommune har gjennom kraftfondet støttet driften ved Romsdal Innovasjon med 3 mill. kroner
over 3 år. Tildelingen fra kommunen skal skje trinnvis, og kommunen vil ha en årlig dialog med
Romsdal Innovasjon rundt denne tildelingen.

Kort om Romsdal Innovasjon AS
Romsdal Innovasjon AS har følgende formål:
«Å være en aktiv part inn i utviklingen av næringslivet i Rauma og Romsdal forøvrig. Dette
utøves primært gjennom å aktivt søke å skape aktivitet og arbeid i innovasjonssenteret.
Selskapet skal også ha eierskap i Nordveggen AS, som skal administrere og drifte
innovasjonssenteret.»
Romsdal Innovasjon AS eies i dag av: Timpex AS, Plasto AS, Wonderland AS, Arvid Gjerde AS,
PartnerPlast AS og Rauma Energi AS. I tillegg er Veidekke AS, Elementpartner AS, Gjensidige og
Sparebank1 i en emisjon den 25.04.2018 blitt aksjeeiere i selskapet.
Romsdal Innovasjon AS er selv bl.a. aksjonær i Nordveggen AS og Norsk Senter for trygt Vegarbeid
ASS.

Kort om Innovasjonssenter Åndalsnes (INÅ)
I søknaden beskrives INÅ slik:
«INÅ vil være tilholdsstedet for flere av de nye innovative bedrifter som har blitt etablert de
siste årene i Rauma. Det skal utvikles et miljø som via samarbeid med blant annet
kunnskapsparker og forskningsmiljø, skal være med å motivere til flere nysatsinger på tvers
av bedrifter og bransjer. De naturlige samarbeidendeparter er kunnskapsmiljøene i Molde,
Ålesund og Raufoss.»
3

Leietakere (med langsiktig kontrakter på 10-15 års varighet) er.
•
•
•
•
•
•
•

Nordveggen AS
PartnerPlast AS
Romsdal Innovasjon AS
Anunatak AS
Norsk senter for trygt vegarbeid AS
Nordic Plastic Recycling AS
BDO

Kostnadsplan og finansieringsplan

Det omsøkte tiltaket har følgende kostnadsplan:
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Finansieringsplan er beskrevet slik:

Vedlegg:
•
•
•
•

Vedl1 Søknad fra Romsdal Innovasjon – med kostnads- og finansieringsplan
Vedl2 Driftsbudsjett Romsdal Innovasjon
Vedl3 Utstyrsbeskrivelse for deler av investeringen
Vedl4 Saksframlegg fra Møre og Romsdal fylkeskommune søknad frå Romsdal Innovasjon
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ROMSDAL INNOVASJON AS

Søknad om finansiering for å legge til rette for utviklingsarbeid ved Innovasjonssenteret på
Åndalsnes. Søknaden gjelder fysiske investeringer og prosjektledelse for at opplærings- og
testarenaen raskt skal bli et tilbud for utvikling av nye arbeidsplasser basert på nærheten
til fysiske arenaer.
Næringslivet ønsket en samlokalisering av flere ulike tjenester for å kunne utvikle Øran
industriområde sine bedrifter gjennom en felles satsing på kompetansearenaen i
Innovasjonssenteret. Romsdal Innovasjon leier arealer i Innovasjonssenteret som skal romme et rom
for VR-teknologi med et tilknyttet auditorium. Dette gjør at bedrifter kan teste og utvikle nye
prosjekter og bedrifter, samtidig som det kan drives opplæring og trening.
En samlokalisering på Øran ville også kunne gi muligheter til å tenke sirkulærøkonomi på tvers av
bedriftene. Mange bedrifter er etablert på Øran industriområde. Noen av bedriftene er innen
plastindustri, madrasse-produksjon, stålindustri, transport, it og detalj- og storhandel. Øran er
tilknyttet kai, ligger like ved E136 og er tilknyttet Raumabanen. Den nærheten som
Innovasjonssenteret på Åndalsnes har til mange typer prosessindustri, vegsikringsbedrift,
branntunellen Runehammeren og teststrekningen for veg E136 gjør senteret til en unik
utviklingsarena.
Innovasjonssenteret skal kunne tilby hardware og muligheten til kommunikasjon også i mellom
senteret og enkelte fysiske øvingsområder. Det vil kunne være blant annet å vise fullskalatester av
øvelse av brann i Runehamertunnlen dirkete i auditoriet. Det vil også være mulig med lignende
koblinger mot industribeddriftene.
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Romsdal Innovasjon vil være fysisk tilrettelegger. Det vil være den enkelte leietaker av rommene som
vil utvikle software og vil koble seg mot de kompetansemiljøa som er naturlig for den enkelte bedrift
Her er det ingen geografisk begrensning. Det vil kunne være naturlig å koble samene med flere av
miljøene både nord og sør i fylket, utenfor fylket og internasjonalt. For Innovasjonssenteret som
helhet vil det legges stor vekt på samarbeid med de nærmeste miljøa i Molde og Ålesund og utnytte
den kompetanse som er der.

Siva som eier

Siva er eier av arealet som Innovasjonssenteret skal bygges på. Senteret blir fysisk etablert vegg i
vegg med fabrikken til PartnerPlast. Fabrikken til PartnerPlast på Øran ble bygd av Siva i 2017.
Tirsdag 3. april 2018 signerte Siva og Veidekke kontrakten om bygging av Innovasjonssenteret i
Åndalsnes (INÅ) et bygg på 900 m2. Arealet i bygget er leid ut til ulike leietakere med 10 og 15 års
leieavtaler.
INÅ tar mål av seg å skape en bærekraftig utvikling for hele fylket. INÅ vil kunne være et godt
eksempel på næringsutvikling og entreprenørskap i et strategisk nærings- og distriktspolitisk
perspektiv.
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Innovasjonssenter Åndalsnes
Rauma har en unik mulighet til å skape et spennende utviklingsmiljø med blant annet utgangspunkt i
den bredde som finnes i næringslivet, det nettverket som er etablert mellom næringslivet i Rauma og
hele det nasjonale næringsliv og det nettverket og den drivkrafta som næringslivet viser.
Den unike muligheten er blant annet den geografiske plassering til Åndalsnes, og et tverrfaglig
samarbeid med ulike miljøer. Det gir rom for å skape ny næringsvirksomhet på tvers av bransjer,
næringskultur og kunnskapsmiljø. Kunnskapsparkene i Molde, Ålesund og Raufoss er allerede inne i
flere prosjekt i Rauma. Disse miljøene er også inne på eiersida til utviklingsselskapet Nordveggen AS.

INÅ vil være tilholdsstedet for flere av de nye innovative bedrifter som har blitt etablert de siste
årene i Rauma. Det skal utvikles et miljø som via samarbeid med blant annet kunnskapsparker og
forskningsmiljø, skal være med å motivere til flere nysatsinger på tvers av bedrifter og bransjer. De
naturlige samarbeidendeparter er kunnskapsmiljøene i Molde, Ålesund og Raufoss.
INÅ vil kunne gi en samlokalisering for ulike miljøer, som sammen vil kunne skape nye
næringsområder.
Både Plastgjenvinningsselskapet (NPR) og Norsk Senter for Trygt Vegarbeid (Trygt Vegarbeid) er to
spennende prosjekter med både nasjonal og internasjonalt potensiale. Begge selskapene skal være
tilknyttet INÅ. INÅ har et eget areal hvor gründere kan møtes og sitte sammen. En del av formålet
med INÅ er at etablert næringsliv skal ha en møtes plass, nytt næringsliv og eksiterende næringsliv
skal ha en arena for å møtes, samt INÅ vil kunne være vårt utstillingsvindu for hva som skjer i
næringslivet lokalt og regionalt.
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Rauma kommune vedtok i sin Samfunnsplan for 2014-2025 å aktivt jobbe for flere arbeidsplasser i et
samarbeid mellom kommunen og det lokale private næringsliv.
Nordveggen AS har blant annet jobbet aktivt med å skape flere arbeidsplasser. I en tidlig startfase ble
næringslivet kontaktet, for å kartlegge hvilke områder man ønsket å jobbe med for å kunne skape
nye arbeidsplasser.
Det ble pekt på følgende punkt:
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Lage arenaer der bedrifter møtes på tvers, med tema på nyskaping på tvers av bedrifter
Mobilisere mentorer som kan delta i styrer, eller uformelt i å veilede vekstbedrifter
Mobilisere kapital som kan brukes i en tidlig fase

Som et resultat av kartleggingen ble selskapet Romsdal Innovasjon AS etablert av seks bedrifter i
Rauma. Romsdal Innovasjon ønsker å utvikle nye forretningsområder.
Romsdal Innovasjon sin rolle i Innovasjonssenteret:
 Planlegge og ha ansvar for installasjoner i tre rom som er koblet sammen til opplæringsrom.
 Markedsføre og selge tjenester knytta til utleie av opplæringsrommene.
 Være initiativtaker, søker og prosjektleder for utviklingsprosjekt på tvers av bedrifter.
Driftsbudsjett vedlegges.

Beskrivelse av søkerne og det øvrige aktørbildet
Romsdal Innovasjon
Årsaken til at Romsdal Innovasjon AS ble etablert beskrives i formålet:
Å være en aktiv part inn i utviklingen av næringslivet i Rauma og Romsdal forøvrig. Dette utøves
primært gjennom å aktivt søke å skape aktivitet og arbeid i innovasjonssenteret. Selskapet skal også
ha eierskap i Nordveggen AS, som skal administrere og drifte innovasjonssenteret.
Romsdal Innovasjon AS eies i dag av: Timpex AS, Plasto AS, Wonderland AS, Arvid Gjerde AS,
PartnerPlast AS og Rauma Energi AS. I tillegg er Veidekke AS, Elementpartner AS, Gjensidige og
Sparebank1 i en emisjon den 25.04.2018 blitt aksjeeiere i selskapet. Romsdal Innovasjon AS er
allerede en regional muskel der drivkrafta ligger i engasjement og innsats av menneskelige ressurser
som er helt spesielt. Alle bedriftene har også finansielle muskler til å bidra i prosessen, men det er de
menneskelige ressursene og iveren etter å skape næring både regionalt og internasjonalt som vekker
begeistring med alle miljø som blir involvert. Det er også dette engasjementet som gjør at Siva nå
investerer 20 MNOK i Innovasjonssenter.
Romsdal Innovasjon AS leier deler av arealene i Innovasjonssenteret. Arealene vil bli utviklet til å
inneholde moderne undervisnings- og trenings-arealer for industriarbeideren. Arealene vil bli drifta
av Romsdal Innovasjon. Selskapet vil også ha ressurser til å sette i gang nye prosjekt som vil være
med å utvikle næringslivet.
Prosjekter vil kunne utvikles fra/i Raufoss, Molde eller Ålesund hvis dette er mest hensiktsmessig.
Om omvendt – prosjekter fra de andre miljøene vil også kunne utvikles i Innovasjonssenteret
Åndalsnes hvis kompetansen er mest relevant her. Inntak av prosjekter i senteret vil komme fra hele
regionen.
Romsdal Innovasjon står allerede bak tre prosjekter/etableringer som vil flytte rett inn i
Innovasjonssenteret. Disse prosjekta har med seg bedrifter og miljø med regional tilhørighet. Nå når
senteret blir realisert vil det også bli jobba mer med å vurdere kvalifisering av deltakelse i Sivaprogram som Arena eller Næringshage.
Nordveggen AS
Nordveggen AS ble etablert i 2004 av Rauma kommune og Rauma Næringslag for å jobbe med
nærings- og samfunnsutvikling. Gjennom endra eierskap og strategier, er nå oppgavene til
Nordveggen AS blir mer næringsretta. Eierskapet i Nordveggen AS er i den forbindelse endra for å
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kunne dra nytte av kunnskapsmiljø rundt høyskolene i Molde og Ålesund og rundt industriparken på
Raufoss. I det videre arbeidet vil Nordveggen AS spesielt legge vekt på å utnytte enda mer
kunnskapen som ligger i de nye eierne i Nordveggen AS, nemlig hos Protomore, Ålesund
kunnskapspark og Sintef Raufoss Manufactoring.
Rauma Næringslag med Partnerskap for Naturglede
Næringslivet i Rauma er organisert gjennom ulike medlemsorganisasjoner. Rauma bondelag
organiserer landbruksnæringen. Romsdal Reiseliv og Handel er medlemsorganisasjon til handels- og
reiselivsbedrifter.
Rauma Næringslag har medlemmer knytta mer mot industri- og servicebedrifter. Rauma næringslag
har 80 medlemsbedrifter. Førti av medlemsbedriftene i næringslaget er partnere i Partnerskap for
Naturglede og betaler årlig kr 10.000 eller kr 25.000 til utviklingsarbeid i Rauma.
ProtoMore Kunnskapspark
Protomore er deltaker gjennom flere program der Nordveggen AS i seg selv er for liten til å være
selvstendig deltaker. Det er derfor ønskelig å opprette noder i Rauma, som gjør at vi kan gi
vekstbedrifter i Rauma samme utviklingsmulighet som de som ligger lokalisert i høyskolemiljøa,
samtidig som vi kan knytte på lokale mentorer og lokal kapital. Det ønskes også å etablere
startkapital for vekstbedrifter der kapital fra Rauma kan være en del av et regionalt fond. Protomore
er en del av et arenaprosjekt (iKuben) og medeier i Nordveggen AS.
Ålesund kunnskapspark
ÅKP er sterkt på utnyttelse av havrommet og leder klyngeprosjektet GCE Blue Maritime (Global
Center of Expertise). Flere bedrifter i Rauma er rammet av endringer i Olje- og offshore. Disse ser nå
på muligheter innen havrommet, både hva angår fiskeoppdrett og vindmøller, så kompetansen ved
ÅKP vil være viktig. Ålesund kunnskapspark har også et stort miljø innen simulering som Nordveggen
AS allerede har benyttet seg mye av. ÅKP er medeier i Nordveggen AS.
SINTEF Raufoss Manufactoring
Miljøet sin styrke innen effektivisering av produksjon med robotisering og effektive prosesser (LEAN)
vil bli viktig å bruke i kommende prosjekt i Rauma. SINTEF Raufoss Manufactoring er et NCE
(Norwegian Center of Expertise) og er medeier i Nordveggen.
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Som et eksempel er det satt opp hvordan Innovasjonssenteret har tenkt at kunnskapsmiljøa i
Molde skal brukes:
Inkubator
Nordveggen AS har ansvar for førstelinjetjenesten Hoppid i Rauma. Gjennom at Nordveggen er en
Inkubator-node under ProtoMore Kunnskapspark AS har selskapene samarbeid om opptak av
inkubatorbedrifter i Romsdalsregionen. Vekstbedrifter i Rauma som blir tatt opp i
inkubatorprogrammet følger utviklingsopplegg ved ProtoMore i Molde, men de har tilgang til
kontorplass både i Molde og på Åndalsnes. Dette arbeidet vedgår ikke den konkrete søknad, men det
er en del av det hele bildet.

Forretningsmessige innovasjoner
Gjennom at Nordveggen er en inkubator-node, kan også bedrifter innen forretningsmessig
innovasjon tas opp gjennom Siva-program. Prosjekt innen programmet forretningsmessige
innovasjoner har vi ikke hatt enda i Rauma, men hovedmålet til tilrettelegginga av Romsdal
Innovasjon i Innovasjonssenteret er å skape nye bedrifter med utspring i eksisterende eller på tvers
av bedrifter som er. Målet vi jobber etter er derfor å få fram mange forretningsmessige innovasjoner,
der noen av dem vil passe inn i Siva-programmet. Nye forretningsmessige innovasjoner vil bli fulgt
opp i samarbeid mellom ProtoMore og Nordveggen, men denne løypa er ikke gått opp enda.

Omstillingsprosesser
NCE iKuben har fått et nasjonalt ansvar for programmet med Omstillingsmotor for små og
mellomstore bedrifter. Bedriftene i Rauma kan være et marked for dette og lignende program som
NCE iKuben får ansvar for. ProtoMore og Nordveggen mener at samarbeidet mellom selskapene vil
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gjøre at NCE iKuben lettere kan selge inn sine program til bedrifter i Rauma, samtidig som bedriftene
i Rauma enklere får tilgang til program og kompetanse for omstilling og utvikling.

NCE iKuben
iKuben har et nasjonalt ansvar på sine områder. Bedrifter i Rauma vil stå fritt i å velge det Arenaprosjekt, den NCE eller GCE de vil søke medlemsskap og kompetanse hos. Flere bedrifter i Rauma har
kontakter til ulike miljøer etter fagområder.
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Innovasjonssenter på Åndalsnes
Romsdal Innovasjon vil tilrettelegge for et rom med VR-utstyr og med kobling til moderne
møteromsutstyr i et amfi og et møterom. Disse romma vil kobles sammen slik at moderne
undervisning og opplæring for næringslivet kan utøves. Disse fasilitetene vil ikke være lik noe av det
som finnes ved ProtoMore, men vil være et supplement til næringsutviklingsmiljøet i fylket.
ProtoMore og NCE iKuben vil ikke ha en klar rolle i oppbygging av tilrettelegginga i
Innovasjonssenter. Dette kommer av at opplegget utvikles og utstyres etter behov fra kundene som
allerede har avtalt bruk av arealene. ProtoMore og NCE iKuben vil være ressurser for bedrifter og
ideer som kommer ut av prosessene i Innovasjonssenteret. Innovasjonssenteret vil også bli en arena
der det vil bli lagt til rette for at regionale og nasjonale aktører kan møte næringslivet i Rauma, og der
disse kan legge sine arrangementer, kurs og prosesser.
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Innhold i bygget
Bygget skal huse flere hovedaktiviteter:

 Gründerskap og inkubasjon, ansvar Nordveggen AS
Nordveggen er Hoppid-kontor for Rauma.
Nordveggen er blitt godkjent som Node under Inkubator ProtoMore.
Innovasjonssenteret vil legge til rette for at gründere kan få faglig oppfølging, nettverk og
kobling mot etablert næringsliv i senteret.
 Faglig næringssamarbeid, ansvar Nordveggen AS
Nordveggen AS er ansvarlig for faglig påfyll til eksisterende næringsliv gjennom fagarrangement / - turer og nettverksarrangement. Denne arenaen skal være et sted der
næringsliv møtes på tvers av alle miljø.
 Knoppskyting fra eksisterende bedrifter, ansvar Romsdal Innovasjon AS
Innsatsen innenfor forskning og innovasjon har så langt skjedd i kun få enkeltbedrifter. Romsdal
Innovasjon AS vil jobbe for åpen innovasjon med deling av ideer og kunnskap på tvers av
bedrifter og bransjer. På denne måten kan selskapet være en motivator for at bedrifter skal ta i
bruk eksisterende forskning.
Rauma har et veldig allsidig næringsliv og mange av bedriftene tilhører den vareproduserende
industrien. I tillegg har vi et sterkt IT-miljø med flere bedrifter som leverer IT-tjenester til
logistikk-industrien. Postnord har for eksempel sin dataavdeling lagt til Åndalsnes. Rauma har
derfor mye fagkunnskap i enkeltbedrifter som ved å samordnes på tvers av bedriftene med et
eget fokus på knoppskyting med bakgrunn i effektiv produksjon, digitalisering og bærekraft i
samarbeid med å ta i bruk eksisterende forskning vil dette gi nye forretningsmuligheter.
iKuben som er en av fire nettverk i Norge som har program for gründerskap i klynger og iKuben
har også program innen omstilling for små og mellomstore bedrifter. Nordveggen og Romsdal
Innovasjon vil være en salgskanal for iKuben og andre Arena-program i fylket.
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Beskrivelse av allerede etablerte prosjekt som har behov for løsningen:
• Trygt Vegarbeid et samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører
Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as (Trygt Vegarbeid) er en aktør som skal bidra til å nå den
nasjonale 0-visjonen. En visjon om at det ikke skal forekomme drepte eller varig skadde i trafikken.
Trafikken er en arena hvor samhandling og risikoforståelse er viktige elementer i den enkeltes
kompetanse. Trygt Vegarbeid skal styrke den enkeltes evne til selvregulering vitenskapelig forankret i
«NeuroEducation». «NeuroEducation» er en fremvoksende fagdisiplin som er en sammensmelting av
pedagogikk, psykologi og nevrobiologi i forståelsen av ulike læringsmetoder. Vi har gjennom vårt
arbeid, for å styrke læringsprosessen utviklet ved bruk av VR-teknologien «Seriousgaming».
«Seriousgaming» er å kunne trene og øve i en virtuell verden.
Innovasjons senter i Åndalsnes (INÅ) sin lokalisering gir unike muligheter til å kunne kombinere
«Seriousgaming» og de fysiske øvingsområdene i geografisk nærhet.
Denne unike muligheten har resultert i bla. Norwegian Tunnel Safety Cluster (Tunnel Klyngen) ønsker
å styrke sin aktivitet i Åndalsnes.
Trygt Vegarbeid har prosjektlederansvaret for et prosjekt i regi av Tunnel Klyngen. Vår aktivitet i
Tunnel Klyngen har resulterte i at det vil bli etablert et bedriftsnettverk jfr. Innovasjon Norge. Det
bedriftsnettverket består i dag av; Trygt Vegarbeid, SINTEF teknolog og samfunn, Nord Universitet,
Teknologisk institutt, Rise Fire Research, og WISE Production as.
Ved at vi og vårt nasjonale og internasjonale nettverk har tilgang til teknologisk utstyr i INÅ er
avgjørende. Avgjørende for å kunne utvikle målrettet software, som sammen med de fysiske
øvingsområdene gir et fortrinn og muligheter som ingen andre har.
Det er i dag i Europa 5 tuneller hvor man kan gjennomføre fullskala øvelser. 1 av de 5 tunnelene er i
Norge, den ligger i Åndalsnes.

•

Nordic Plastic Recycling et selskap med lokale, regionale og nasjonale aktører

I 2016 gikk PartnerPlast i front for å se på muligheten til å resirkulere plastmateriale for gjenbruk til
egen produksjon, sammen med 2 aktører i Molde og 1 aktør i Skandinavia ble NPR etablert. Dette har
nå kommet langt i kartleggingen av muligheter, og en fysisk oppstart av produksjon nærmer seg.
Sammen med forprosjektet som Nordveggen gjennomførte i 2017/2018 ser vi nå store muligheter
for gjennomføre et hovedprosjekt for grønn omstilling der både plastgjenvinning og håndtering av
restavfall fra plastindustrien vil være sentralt. Prosjektet vil ha flere momenter som vil være
banebrytende inn i framtiden, noen av disse er
 Gjenvinning av eget restmateriale til nytt materiale
 Innsamling av egne produkter som gjenvinnes til nytt materiale
 Innsamling og gjenvinning av plastmateriale fra Havbruksnæringen
 En arena for arbeidstrening og opplæring
 Et prosjekt som viser at det vil være økonomi i å gjenvinne og gjenbruke plastmaterialer.
 En mulighet til å utvikle og bygge kunnskap om hvordan vi i framtiden skal håndtere
plastavfall.
Romsdal Innovasjon har også nå godt inn i dette prosjektet og blitt en viktig aktør i gjennomføringen.
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Gjennom INÅ vil dette prosjektet ha mulighet til å kunne gi og få nødvendig opplæring og kunnskap
innen plast, miljø og gjenbruk. Sammen med plastmiljøet i Rauma som er et av de største og beste i
Norge, vil dette være en fornuftig satsing på bærekraftig produksjon.
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Behov: Undervisnings- og treningsarenaer beliggenhet i nærhet til fysiske
testarenaer
Nærhet til industri
Aktører
Målgruppe

Behov til
målgruppen

Trygt vegarbeid

Plastprosjekt

Kursdeltakere fra
Produsenter og kunder
ansatte i bygg, anlegg, av PE materiale.
og fagopplæring kran (Havbruk, Offshore,
Forelesere
industrikunder)
Forskningspersonell
Produktutviklere
Opplærings- og
Kunne ta vare på og
utprøvingsarena:
lever tilbake brukt
Auditoriet
plastmateriale for
TekArena (vr-rommet) gjenvinning til nytt
Grupperom
materiale
De fysiske arena i
geografisk nærhet
(RHT-BF-VDS)
Kommunikasjon i
mellom de ulike fysiske
arena med INÅ. (lyd og
bilde)

Digital Arena

Øvrig næringsliv

Produksjonsbedrifter Samarbeid med Andre
som bør lære seg å
miljøer.
beherske sensor
ÅKP, Protomor, Raufoss, og
teknologi og
andre
informasjon i produkter
og maskiner
Kunne få informasjon Kunnskap om bruk av disse
og opplæring i hvilke miljøene og hvordan de
muligheter som finnes fungerer
på sensor siden

Ålesund
Det finnes i dag bare et
Dekkes av andre Kunnskapspark har
alternativ for dette i
tilbud
utbygd arena for
Scandinavia.
opplæring men ikke
nærhet til fysiske arena
som
Runehammartunnell,
Kranbedrift som
treningsarena,

Når det gjelder det å få Ikke noe som dekker dette i
spesifikk informasjon dag, det å knyte innlandets
om sensorer, samt
industri og produksjonsmiljø
kunne være med å
sammen med det maritime
påvirke behovet for
og kyst industrien for SMB
nye, det å kunne
bedrifter
operasjonalisere disse
inn i produkter, og få
de operative vi være
hoved fokus her.
Manglende
En arena der fysisk
Det som RI vil være en Det vil være å bygge en Arenaen og møteplassen
tilbud som må trening i
nøkkel i er opplæring arena for samarbeid og
dekkes av RI i
Runehammartunellen, og kunnskap rundt
opplæring av
Innovasjonssent Bjorli flyplass, mulig
håndtering av
industribedrifter, samt
eret
krantrening i
materialene, kunnskap en arena hvor sensor
Elementpartner og flere er noe som mangler og leverandørene kan
industribedrifter kan
må på plass om en skal møtes og vise fram det
kombineres med
lykkes med og samle nyeste av sensorisk.
teoretisk trening
inn og kunne gjenvinne
til nytt materiale
Utstyr som
Teknisk utstyr
Arenaen med auditorie En digital lab med
Opplæringssystemer og
kreves til dette Spesialtilpasset
og fasilitetene som RI informasjon og utstyr fagplaner. Utstyr for å
software
prøver å investere i
for å kunne
formidle
Type utstyr og
videreformidle
kostnad
opplæring og
kunnskap.
Forskningsbeho Utvikle software i
v
samarbeid med Sintef
som gjenspeiler
Type forskning realistiske situasjoner
og kostnad

Andre behov
som må dekkes
Type behov og
kostnad
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Gjenvinning vil normalt Bruk av sensorer,
medføre en god del
utvikling av nye
restavfall, for å kunne sensorer, og
videreforedle det meste kommunikasjons form
av dette til nye
fra sensor produkt til
produkter, vil det
mottakende SW
trenges en stor innsats
sammen med
fagmiljøer for å løse
dette.
Videre føring av
Dette vil også være en
prosjektet
fin arena for opplæring
Grønnomstilling inn i et av framtidens
hovedprosjekt vil være industriarbeidere og
en spennende og god fagarbeidere.
løsning her.

Her vil det helt sikker være
mye som ikke er avdekket
enda, men vil komme med et
slik tilbud

Styrke å lære Rauma
industrien å bruke fag og
kompetanse miljø i sitt
arbeide med utvikling av
sirkulærøkonomi og
forskning.

Innovasjonssenteret ligger vegg i vegg med industribedrifta PartnePlast.
I tillegg planlegges et nytt plastgjenvinningsanlegg på samme arealet. Uttesting og laboratoriet til
plastgjenvinning vil ligge i Innovasjonssenteret, men selve gjenvinningsfabrikken vil ligge i et ekstern
bygg.
Innovasjonssenteret på Åndalsnes har sin fordel ved å være nært lokalisert til industrien på Øran.
Dette gir muligheter for opplæring og utprøving i kombinasjon mellom bedriftene sine praktiske
arena og Innovasjonssenteret sitt treningsarena med simulering av arbeidsoperasjoner.
Opplæringskontoret for Kran har allerede tatt kontakt for å få vurdert om kurs innen VG3 Kran kan
legges til Åndalsnes med praktisk trening hos Elementpartner og med teoretisk kursing i senteret.
I det nye selskapet som er etablert Digital Arena AS som er et datterselskap til Romsdal Innovasjon
AS, er tanken å bruke fabrikken til PartnerPlast som fysiske uttestingsarena i produksjonen.
Nærhet til statlige testarenaer
Trygt Vegarbeid har utviklet flere ulike case innen «seriousgaming» (Software). I tett samarbeid med
flere nasjonale aktører blant annet Statens Vegvesen som eier Runehammertunnelen og leier Bjorli
Flyplass og anvender E136 som teststrekning for vinterdrift kartlegges potensialet for samhandling av
de fysiske arenaene og INÅ. Trygt Vegarbeid har etablert seg som en viktig aktør inne forskning og
utvikling innen transport og samferdselssektoren. En av grunnen er nærheten til ulike fysiske test og
øvingsarenaer.
Den muligheten som ligger i å kunne trene og øve i en virtuell virkelighet, for deretter å gjennomføre
på en fysisk arena i nærheten er en unik mulighet.
Dette vil kunne bidra til å skape stor aktivitet når det gjelder forskning og utvikling, testing av
produkter og kursvirksomhet i Åndalsnes.

Beskrivelse av løsning og kundegruppe
Romsdal Innovasjon AS vil legge til rette for at INÅ blir et bygg der flere bedrifter kan få utføre tester,
utvikle produkter og tjenester og gjennomføre opplæring.
Derfor vil de ulike arenaen i INÅ og utenfor INÅ bli sammenkoblet.
Rommene og utstyret er allerede etterspurt av:
 Statens Vegvesen
 Norwegian Tunnel Safety Cluster
 Opplæringskontoret for kranfag
 Norsk Senter for Trygt Vegarbeid as
 Nordic Plastic Recycling
 Digital arena
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Søknad
Målsettingen for Romsdal Innovasjon er;
å ha tilrettelagte arenaer tilpassa det behovet vi ser for å kunne utvikle nye ideer, anvende forskning
og ha moderne undervisningslokaler med tilknytning til de fysiske øvelsesarenaene.
Rauma kommune stiller seg fullt bak søknaden og har bevilget 3 MNOK i grunnfinansiering
utviklingsarbeid de fire første år. Midlene fra kommunen skal ikke være med å finansiere noe av dem
som blir omsøkt hos fylkeskommune og GassROR.

Kostnader for prosjektperiode 01.06.2018 – 01.06.2019
Tiltak
Auditorium

Innhold
Stoler
Audiovisuelt utstyr
Lydutstyr

Beregning
36 stk a kr 3.000
Tilbud
Tilbud

Sum
100.000
750.000
250.000

VR-rom

NVIDA maskiner
Oculus briller
Gåplattform
Kjøreplattform
Høytalere og kamera
Kabler og oppkobling

3 stk a kr 40.000
4 stk a kr 10.000
1 stk a kr 100.000
1 stk a kr 150.000

120.000
40.000
100.000
150.000
150.000
100.000

Møterom

Audiovisuelt utstyr

Tilbud

450.000

Prosjektledelse

800.000

Sum kostnader

3.000.000

Tiltak
Søker Møre og Romsdal fylkeskommune
Søker GassROR iks
Egne midler
Sum finansiering
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Beregning
33%
33%
33%

Sum
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000

17

Budsjett 2019 - 2021
Inntekter
Utleie Auditorie
Utleie Kontorer
Prosjekt finnansiering
FOI støtte RK
Annen inntekt
Totalt

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Total

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

60 000
13 500
30 000
25 000

720 000
162 000
360 000
300 000

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

128 500

1 542 000

Kostnader
Husleie
Innleie NV Adm.
Innleie Prosjekt
Drift utstyr
Div

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

30 000
15 000
30 000
30 000
10 000

360 000
180 000
360 000
360 000
120 000

Sum Kostnader

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

1 380 000
162000

1 542 000

1 080 000

Auditorium and meeting room for new
Innovation center
Concepts and budget indication

Global presence

2

An introduction to Cyviz Solutions
•

Cyviz is a supplier of turn-key Solutions for control rooms, operation centers and
collaboration environments. Cyviz Solutions are controlled, managed and supported by
the Cyviz Easy Platform, which is standardized, configurable and upgradable. Our design
stands out and adds value in a number of areas:
–

Reliability and ease of use. A predictable user experience, make it easy to use. The centralized server permits for remote support and
management.

–

Reduced deployment risk and optimized cost of ownership. A pre-tested, standardized and configurable Platform. No risk related to
programming errors that can affect the delivery plan.

–

Maximize uptime, minimizes operational risk. Automated warnings and early diagnosis capabilities followed by remote support
ensures effective mobilization of resources to solve issues. The consequence of this approach is a substantial lowering of risk and cost of
ownership, while remaining operational at an optimal rate.

3

High level objectives
Easy to use
Easy to deploy

Easy to support

Solutions for some of the worlds largest brands

OIL & GAS:

FINANCE:

RETAIL:

AEROSPACE:

DEFENCE:

5

Examples

F204 - Collaboration room O&G

7

F204 - High performance visualization O&G.

8

F103 - large meeting room O&G

9

F103 – Large meeting room Hospital

10

Cyviz Technology

Cyviz Touch Monitors and Controllers

12

Cyviz Video Processor – xpo4

13

Cyviz F-Solutions mechanical examples

14

Concept study Rolls Royce
Remote Control Center - Cyviz F solutions

Received floor plan

16

F204 Concept – Auditorium

17

F204 Concept – Auditorium

18

F103 Concept – Meeting room

19

Budget indication

F103 & F204 Budget indication

Cyviz Solutions

Budget indication

Cyviz F204 for Auditorium

750 000 NOK

Option: Auditorium advanced
sound system

200 000 NOK

Cyviz F103 for meeting room

450 000 NOK
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Søknad om støtte til utstyr til utviklingsarbeid ved
Innovasjonssenteret Åndalsnes
Bakgrunn
Romsdal Innovasjon er ein av leigetakarane i det komande Innovasjonssenteret på
Åndalsnes (INÅ), eit bygg som skal stå ferdig våren 2019. Romsdal Innovasjon AS
søker i dette prosjektet om støtte til å utvikle sine lokaler i innovasjonssenteret.
Romsdal Innovasjon skal investere i utstyr og tilsette ein prosjektleiar for å tilpasse
utstyret, og lokala skal brukast som arena for testing og utvikling av prosjekt og
bedrifter, samt opplæring og trening.
Om Innovasjonssenteret
Tunge aktørar i industrien i Rauma har engasjert seg i utvikling av eit
innovasjonssenter på Åndalsnes. Næringslivet ønskjer ei samlokalisering av fleire
ulike tenester for å utløyse meir samarbeid mellom bedriftene, og ha tilpassa lokale
til å serve behov for test- og treningsfasilitetar.
INÅ skal vere ein møteplass, og ein ønskjer å kople nytt og eksisterande
næringsliv. INÅ vil også vere utstillingsvindu for innovasjon i næringslivet lokalt og
regionalt.
Innovasjonsenteret skal innehalde:
 Moderne kontorlokaler
 Felles areal for gründarar og næringslivet
 Gründerlab/Coworking-space
 Samhandslingsarena for næringslivet
 Test- og opptreningsfasilitetar for næringslivet
Saman med utviklingsselskapet Nordveggen AS har industrien hatt dialog med
Siva. Innovasjonssenteret på Åndalsnes skal ligge på industriområdet Øran, vegg i
vegg med PartnerPlast sin fabrikk. Siva var også utbyggar av fabrikken til
PartnerPlast i 2007.

Siva har inngått leigeavtalar med fleire leigetakarar, med 10-15 års varigheit. Blant
leigetakarane er:
Nordveggen AS
PartnerPlast AS
Romsdal Innovasjon AS
Anunatak AS
Norsk senter for trygt vegarbeid AS
Nordic Plastic Recycling AS
BDO
Romsdal Innovasjon AS
Formålet til Romsdal Innovasjon AS er: «Å være en aktiv part inn i utviklingen av
næringslivet i Rauma og Romsdal forøvrig. Dette utøves primært gjennom å aktivt
søke å skape aktivitet og arbeid i innovasjonssenteret. Selskapet skal også ha
eierskap i Nordveggen AS, som skal administrere og drifte innovasjonssenteret.»
Bakgrunnen for oppretting av Romsdal Innovasjon er forankra i Rauma kommune
sin samfunnsplan for 2014-2025 der eit innsatsområde er samarbeid mellom
kommunen og det lokale næringslivet for å skape fleire arbeidsplassar. I dialog
mellom kommunen, Nordveggen og bedriftene er det peika på følgjande behov:
 Lage arenaer der bedrifter møtest på tvers, for nyskaping på tvers av
bedrifter
 Mobilisere mentorar som kan delta i styrer, eller uformelt i å veilede
vekstbedrifter
 Mobilisere kapital som kan brukast i tidleg fase
Romsdal Innovasjon AS er i dag eigd av: Timpex AS, Plasto AS, Wonderland AS,
Arvid Gjerde AS, PartnerPlast AS og Rauma Energi AS. I tillegg er Veidekke AS,
Elementpartner AS, Gjensidige og Sparebank1 bekrefta som nye eigarar gjennom
ein pågåande emisjonsprosess.
Romsdal Innovasjon har ingen fast tilsette. Selskapet leiger inn kapasitet etter
behov. Nordveggen har utført administrative oppgåver for selskapet, og er mellom
anna med i prosessen rundt denne søknaden.
Romsdal Innovasjon sin rolle i Innovasjonssenteret:
 Planlegge og ha ansvar for installasjonar i tre rom som er kopla saman til eit
opplæringsrom.
 Marknadsføre og selje tenester knytt til utleige av opplæringsromma.
 Vere initiativtakar, søkar og prosjektleiar for utviklingsprosjekt på tvers av
bedrifter.
Nordveggen AS
Nordveggen vil vere ein sentral aktør i Innovasjonssenteret. Nordveggen er
hoppid.no-kontor for Rauma kommune og inkubatornode under ProtoMore
kunnskapspark i Molde. Som inkubatornode tilbyr Nordveggen lokale og
kompetanse i samarbeid med kunnskapsparken innanfor inkubatorprogrammet.
Siva er operatør og eigar av inkubatorprogrammet.

Nordveggen AS vart etablert i 2004 av Rauma kommune og Rauma Næringslag for
å jobbe med nærings- og samfunnsutvikling. Gjennom endra eigarskap og
strategiar, er no oppgåvene til Nordveggen AS meir næringsretta. ProtoMore
kunnskapspark, ÅKP AS og SINTEF Raufoss Manufactoring er kome inn på eigarsida
i Nordveggen AS for å kunne dra nytte av kunnskapsmiljø rundt Høgskulen i Molde,
NTNU Ålesund og industriparken på Raufoss. Framover vil Nordveggen AS spesielt
legge vekt på å utnytte kunnskapen hos desse miljøa.
Innhaldet i prosjektet
Romsdal Innovasjon skal tilpasse sine lokale i INÅ, og søkjer støtte til fysiske
investeringar og prosjektleiing i oppbygging og implementering av utstyret.
Behovet for investeringane er todelt; opplærings- og testfasilitetar, og tilpassa
lokale for å kunne løfte utviklingsprosjekt i enkeltbedrifter og på tvers av
bedriftene.
Eit vesentleg poeng for Romsdal Innovasjon og INÅ, er å kople saman allereie
eksisterande infrastruktur opp mot INÅ. Koplinga av infrastruktur er mellom anna
kompetansen og fasilitetane i industrien opp mot INÅ. I tillegg har Åndalsnes
nærheit til annan infrastruktur som Statens vegvesen sine testfasilitetar i
Runehammartunnellen, teststrekning for E136 og flyplassen på Bjorli.
Romsdal Innovasjon eig 51 prosent av aksjane i Norsk senter for trygt vegarbeid
AS. Norsk senter for trygt vegarbeid ønskjer å kombinere trening gjennom VRteknologi i Romsdal Innovasjon sine lokaler med reell trening på Statens vegvesen
sine testfasilitetar.
Rauma har fleire sterke bedrifter innanfor plastindustrien. I 2016 etablerte
PartnerPlast, saman med RIR, Astero og Cipax, selskapet Nordic Plastic Recycling
AS (NPR). NPR skal inn som leigetakar i innovasjonssenteret. NPR planlegg, saman
med Nordveggen og Romsdal Innovasjon, eit prosjekt som mellom anna skal
fokusere på; gjenbruk av restmateriale frå plastindustrien, innsamling av eigne og
andre sine plastprodukt til gjenvinning til nytt materiale.
Eit døme på eit konkret behov for trening, er Opplæringskontoret for kranfaget som
ønskjer å tilby komplette kurs der ein kombinerer praktisk opplæring i
Elementpartner sine lokaler på Øran, med teoretisk opplæring i Romsdal
Innovasjon i INÅ.
Økonomi
Kostnadsplan
Tittel
Auditorium
Møterom
Prosjektledelse
VR-rom
Sum kostnad

2018
1 100
450
300
650

000
000
000
000

2 500 000

2019

500 000
500 000

SUM
1 100
450
800
650

000
000
000
000

3 000 000

Finansieringsplan
Tittel
GAssROR
Møre og Romsdal fylkeskommune
Romdal Innovasjon egne midler
Sum finansiering

2018

2019

SUM

1 000 000
1 000 000
500 000

500 000

1 000 000
1 000 000
1 000 000

2 500 000

500 000

3 000 000

Dei fysiske investeringane er til utstyr i auditorium, VR-Rom og møterom, til saman
2,2 mill. kroner. Prosjektleiing for å implementere og tilpasse utstyret er på
800 000 kroner. Romsdal Innovasjon vil knytte til seg ekstern kompetanse for å
implementere utstyret.
Prosjektet er tenkt finansiert med 1 mill. kroner frå Romsdal Innovasjon, 1 mill.
kroner frå GassROR iks og 1 mill. kroner frå fylkeskommunen sine regionale
utviklingsmidlar.
Vurdering
Innovasjonssenteret på Åndalsnes blir ein realitet i løpet av våren 2019, uavhengig
av støtte til dette omsøkte prosjektet. Siva vil eige Innovasjonssenteret, og leige ut
lokala i tråd med korleis dei opererer som byggeigar i liknande prosjekt andre
stader i fylket og landet.
Fylkeskommunen har i ein tidleg fase gitt 300 000 kroner i forprosjektsmidlar til å
greie ut innhald i Innovasjonssenteret, dei har også fått støtte frå GassROR iks i
dette arbeidet. Men prosessen med å få Siva med å bygge Innovasjonssenteret på
Åndalsnes, har først og fremst vore jobba med frå bedriftene sjølve og Nordveggen
AS.
Siva har gitt uttrykk for at det sterke engasjementet frå bedriftene for å realisere
Innovasjonssenteret har vore avgjerande. Fylkeskommunen deler Siva si
oppfatning om det sterke engasjementet frå bedriftene, og at senteret ikkje hadde
blitt ein realitet utan denne viljen til å legge inn ressursar frå næringslivet.
Det er stor breidde i næringslivet i Rauma, med sterke bedrifter innanfor mange
ulike bransjar som plast, møbel, IT, transport og logistikk og stål. Næringslivet i
kommunen er vant til å samarbeide, ikkje minst på tvers av bransjar. Fleire av
bedriftene er sentrale deltakarar i fleire av næringsklyngene i Møre og Romsdal,
mellom anna NCE iKuben og Norwegian Rooms.
Slik fylkeskommunen ser det, er det omsøkte prosjektet eit av bidraga som skal
fylle bygget med innhald slik at det faktisk vert eit senter for innovasjon og ikkje
berre ei samlokalisering av verksemder. I vurderinga av støtte til dette prosjektet
er det særskilt to punkt som er viktige:
 Korleis heng aktiviteten og satsinga i Romsdal Innovasjon saman med
innovasjonssystemet i Møre og Romsdal?
 Forretningsmodellen til Romsdal Innovasjon

Korleis heng aktiviteten og satsinga til Romsdal Innovasjon saman med
innovasjonssystemet
Fylkeskommunen har vore tydeleg i prosessen med søkjar om at vi ser dette
prosjektet i samanheng med innovasjonssystemet i fylket elles.
Innovasjonssenteret og aktivitetane som skal skje her bør utfylle satsingane elles i
fylket, om ein skal støtte prosjektet økonomisk.
Fylkeskommunen og GassROR iks har hatt ein felles dialog med søkjar, og har hatt
møter med Romsdal Innovasjon og Nordveggen. Etter initiativ frå fylkeskommunen
hadde vi også eit møte på ProtoMore kunnskapspark for å diskutere prosjektet med
tanke på samarbeid og synergiar mellom initiativtakarane og ProtoMore
kunnskapspark og NCE iKuben.
Til no er det ingen signal om at aktivitetane i Rauma er i konkurranse med
satsingane i innovasjonssystemet elles. Men ProtoMore og NCE iKuben er tydelege
på at dei ikkje har full innsikt i kva aktivitet som vil skje i INÅ framover, og derfor
ikkje tydeleg kan svare i kor stor grad ein ser på aktiviteten i konkurranse med
eigne aktivitetar per dags dato.
Bedriftene i Rauma ønskjer fasilitetar for å utvikle og drive prosjekt som kjem ut frå
bedriftene sjølve, og ønskjer derfor nærheit til slike fasilitetar. I desse prosessane
er det viktig at miljøet i Rauma nyttar den kunnskapen som fins i
innovasjonssystemet elles, både i fylket og nasjonalt. Gjennom eigarskapet til
Nordveggen, ikkje minst ProtoMore, ÅKP og Sintef Raufoss manufactoring, har
miljøet i Rauma tilgang på kompetanse for å utvikle og drive innovasjons- og
forskingsprosjekt.
Det ligg ein viss risiko for at oppbygginga av INÅ kan føre til at bedriftene og
miljøet i Rauma vert for innoverskuande. Det finst koplingar i dag der denne
kunnskapsoverføringa kan skje, og fylkeskommunen vil i sitt vidare arbeid,
uavhengig om dette prosjektet får støtte eller ikkje, arbeide for at desse koplingane
vert forsterka.
Aktørane i virkemiddelapparatet i fylket har tett dialog rundt korleis vi saman skal
legge til rette for å auke innovasjonsevna til bedriftene i Møre og Romsdal.
Fylkeskommunen viser til at miljøet rundt INÅ har fått støtte frå Innovasjon Norge
til eit forprosjekt for bedriftsnettverk knytt til bruk av sensorar. Ein føresetnad i
tildelinga frå Innovasjon Norge er at avklaring av samarbeid og samhandling med
kunnskapsmiljø elles i fylket, er ein del av forprosjektet.
Ein stor del av aktiviteten i Innovasjonssenteret skal drivast av Nordveggen, som er
hoppid.no-kontor og inkubatornode under ProtoMore kunnskapspark. Desse
aktivitetane vil derfor vere tett knytt til innovasjonssystemet i fylket. ProtoMore har
liknande avtalar om inkubatorsamarbeid både med Sunndal og Surnadal.
Eit sentralt behov Romsdal Innovasjon ønskjer å dekke, er undervisnings- og
opplæringsfasilitetar i nærleik til fysiske arenaer. Til dømes Opplæringskontoret for
kranfaget som vil bruke fasilitetane i industrien rundt INÅ i kombinasjon med
teoretisk opplæring i innovasjonssenteret, og Norsk senter for Trygt vegarbeid sitt
ønskje om å bruke testfasilitetane til Statens vegvesen i kombinasjon med
opplæring i VR gjennom INÅ. Desse aktivitetane meiner fylkeskommunen er
særskilde for Rauma, og ikkje i konkurranse med det øvrige innovasjonssystemet.

Forretningsmodellen til Romsdal Innovasjon
Fylkeskommunen ser på forretningsmodellen til Romsdal Innovasjon som eit
sårbart punkt. Nær 60 prosent av inntektene til Romsdal Innovasjon er knytt til
utleige av lokala, her viser Romsdal Innovasjon til konkret interesse frå fleire
selskap; Statens vegvesen, Norsk senter for trygt vegarbeid, Opplæringskontoret
for kranfag, Nordic Plastic Recycling AS og Norwegian Tunnel Safety Cluster.
Om lag 40 prosent av inntektene skal vere frå Kraftfondet i kommunen for å drive
FoI-arbeid og annan prosjektfinansiering. Romsdal Innovasjon er ikkje med i noko
offentleg støtta program, som til dømes næringshage eller inkubator. Over tid vil
det å drive utviklingsarbeid for enkeltbedrifter og samarbeidsprosjekt, vere sårbart
utan føreseieleg finansiering.
Kraftfondet i Rauma har støtta prosjektet med inntil 3 mill. kroner over fire år.
Tildelinga frå kommunen skal skje trinnvis, og kommunen vil ha årleg dialog med
Romsdal Innovasjon rundt tildeling av dei 3 millionane.
Korleis Romsdal Innovasjon skal løyse finansieringa over tid av det som ikkje er
utleige av lokaler, er ikkje løyst slik fylkeskommunen ser det. I søknaden viser
Romsdal Innovasjon til at ein vil vurdere kvalifisering av deltaking i Siva-program
som Arena eller næringshage. Virkemiddelapparatet; Forskningsrådet,
fylkeskommunen, Siva og Innovasjon Norge har ein god dialog rundt aktuelle
initiativ til slike program. Om Romsdal Innovasjon vel å gå vidare med dette, vil vi
legge opp til ein god dialog og rådgiving.
Sjølv om den langsiktige finansieringa av deler av aktivteten i Romsdal Innovasjon
ikkje framstår som avklart, viser fylkeskommunen til den kapitalen og ressursane
som eigarbedriftene i Romsdal Innovasjon har gått inn med. Dette viser at satsinga
er bedriftsforankra, og tilseier at bedriftene har eit sterkt insentiv til å bidra for at
Romsdal Innovasjon skal lukkast. Det er, slik fylkeskommunen ser det, riktig at
offentlege kapital kan vere med å avlaste privat kapital i slike prosjekt som forsøker
å løfte bedriftene samla.
Oppsummering
Dette prosjektet har tung forankring i viktige industribedrifter i Rauma, som sjølv
har investert betydelege ressursar i form av økonomiske midlar og ikkje minst
eigen tid. Det at Siva har vedtatt bygging av Innovasjonssenteret, er i stor grad
grunngjeve med at dette er eit initiativ av og for industrien sjølve. I det omsøkte
prosjektet, har Romsdal Innovasjon AS forplikta seg til å gå inn med ytterlegare
ressursar.
Fylkeskommunen ser dette først og fremst som eit viktig prosjekt for industrien i
Rauma. Bedriftene ønskjer tilrettelagte fasilitetar slik at ein kan drive
utviklingsarbeid og test- og opplæring for industrien. Dette vert ein praktisk retta
arena der ein kan arbeide tett på bedriftene for å løfte nye prosjekt og samhandling
som utfyller det øvrige innovasjonssystemet i fylket. INÅ vil, gjennom Nordveggen
sine oppgåver innanfor hoppid.no og som inkubatornode under ProtoMore, i stor
grad vere kopla på innovasjonssystemet i fylket.

Fylkeskommunen ser på forretningsmodellen til Romsdal Innovasjon som
utfordrande på sikt. Støtte frå kraftfondet i Rauma er veldig viktig bidrag for at
Romsdal Innovasjon kan kome i gang med sitt arbeid. Det er vanskeleg å planlegge
i detalj for eit langt utviklingsløp, og at ein ikkje har alle svara klare for korleis ein
på sikt skal løyse oppgåvene, har fylkeskommunen forståing for.
Næringslivet i Rauma er kjent for eit sterkt samarbeid, og fylkeskommunen ønskjer
å bygge opp under initiativet for å forsterke dette samarbeidet i oppbygginga av
Innovasjonssenteret på Åndalsnes. Fylkeskommunen meiner at Romsdal
Innovasjon AS bør finansiere prosjektet med minimum 50 prosent, på linje med
andre prosjekt som får støtte frå fylkeskommunen. Fylkeskommunen innstiller
derfor om å støtte prosjektet med inntil 750 000 kroner.
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune løyver Romsdal Innovasjon støtte på inntil
750 000 kroner frå dei regionale utviklingsmidlane kap 550.64, avgrensa inntil
25 prosent av totale kostnadar på 3 mill. kroner. Det er ein føresetnad om at
prosjektet vert fullfinansiert.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Bergljot Landstad
regional- og næringssjef
Vedlegg
1 Søknad frå Romsdal Innovasjon

Saksframlegg
Sak 35/18 Søknad fra Molde Næringsforum – støtte til
gjennomføring av romsdalsfinale for Innovasjonscamp
(2018, 2019 og 2020)
Søker om 3x25.000 kr = 75.000 kr av et totalbudsjett over på 270.000 kroner.

Forslag til vedtak:

### Legges fra uten forslag til vedtak og uten administrasjonens vurdering ###
### Daglig leder ber om å få sin habilitet vurdert siden Aukra Næringsforum er en av
samarbeidspartnerne for Innovasjonscamp og Innovasjonscamp-finalen – jfr.
Forvatlningsloven § 6e, 2. ledd. ###

Kort fra søknaden:

Molde Næringsforum søker med dette støtte til gjennomføring av det regionale prosjektet
Innovasjonscamp, som gjennomføres hver vår for 9.trinnselevene i Molderegionen. Målet med
Innovasjonscamp er trening i innovasjon og kreativitet samt å gjøre elevene bedre kjent med
yrkesmulighetene i regionen, og bidra til å hjelpe elevene i karriere- og utdanningsvalg.
Innovasjonscamp: Årlig deltar ca 900 elever fra kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde,
Nesset, Rauma og Vestnes.

Vedlegg:

1. Søknad fra Molde Næringsforum
2. Evaluering fra 2018
3. Tabell – undersøkelse fra oppdragsgivere

1

GassROR IKS
v/Arnt Sommerlund
6480 Aukra
Molde, 04.05.2018

SØKNAD OM MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV ROMSDALSFINALE INNOVASJONSCAMP
2018, 2019 OG 2020.
Vi søker med dette støtte til gjennomføring av det regionale prosjektet Innovasjonscamp, som
gjennomføres hver vår for 9.trinnselevene i Molderegionen. Målet med Innovasjonscamp er trening i
innovasjon og kreativitet samt å gjøre elevene bedre kjent med yrkesmulighetene i regionen, og bidra til
å hjelpe elevene i karriere- og utdanningsvalg.
Næringsforumene i Romsdal tok i 2010 initiativ til gjennomføring av en årlig Romsdalsfinale for
Innovasjonscamp (tidligere gründercamp). Målet med finalen er å løfte frem det viktige arbeidet som
gjøres i kommunene på dette feltet og synliggjøre skolene og næringslivet som bidrar i arbeidet. Vi har
siden videreført dette prosjektet, og søker i den forbindelse midler for tre videre år for prosjektet.
Økt samarbeid mellom skole og næringsliv vil kunne føre til større kjennskap til næringslivet i regionen
og bidra til å øke kunnskapen knyttet til mulige karrierevalg. Via Innovasjonscamp får elevene mulighet
til å jobbe opp mot bedrifter og institusjoner i regionen, og får dermed innsikt i karrierevalg, arbeidslivet
og hvilke muligheter som finnes i regionen etter endt utdannelse. Dette håper vi vil bidra til langsiktig
rekruttering ved å knytte sterkere bånd mellom elevene og næringslivet i egen region .
Innovasjonscamp for arrangeres i 2018 for 8. år på rad. Årlig deltar ca 900 elever fra kommunene
Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Vinnerne med sine klasser, rundt
250 elever totalt, samles til romsdalsfinalen.
Organisering
Innovasjonscamp har vært gjennomført i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, Sparebanken Møre,
GassROR IKS og næringsforumene i Romsdalskommunene. Det settes en arbeidsgruppe som jobber
med gjennomføring av regionfinalen. Arbeidsgruppen bestod i 2018 av administrasjonen i Aukra
Næringsforum og Molde Næringsforum.
Romsdalsfinalen 2018 ble holdt 26.april i Bjørnsonsalen, Seilet Hotel. Finalen gjennomføres hvert år for
kommunevinnerne i de respektive Romsdalskommunene. Finalen gjennomføres ved at alle kommunevinnerne presenterer sin ide fra scenen i en kort presentasjon. En jury, bestående av representanter fra
næringslivet, kårer de tre beste gruppene, som premieres med første, andre og tredje plass. Det er
innlagt matpause i programmet siden flesteparten av elevene kommer tilreisende og bruker hele
skoledagen. Næringsfora i den enkelte kommune blir utfordret til å mobilisere skolene til å delta, og de
blir også oppfordret til å bidra med midler til å dekke skyss for elevene tur/retur hjemsted arrangement.
Næringsforumene i regionen ønsker å gjennomføre lignende finaler også i 2019 og 2020. Det er ikke
enda besluttet hvilken kommune som skal være vertskap for disse finalene. Innovasjonscamp er
trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning og skal i tillegg gi elevene et innblikk i
hvilket næringsliv som finnes i regionen. I løpet av Innovasjonscampuken samarbeider elvene med
private og offentlige virksomheter som gir elevene et innblikk i arbeidslivet. Elevene deles i grupper på
4-5 elever, og de får et innovativt oppdrag fra en bedrift som de skal presentere en løsning på.
Oppdraget skal være realistisk og kan med fordel spille på elevenes kreativitet.
Praktiske detaljer
Arrangementet arrangeres hvert år i april/mai når alle kommunene har hatt sine finaler og kåret vinnere
til Romsdalsfinalen. Det går over en hel skoledag og klassene til vinnergruppene er med som publikum
og heiagjeng. Når vinnergruppene har generalprøver, har resten av elevene venteaktiviteter sammen.
Vi oppfordrer også hvert år til at noen av elevene som skal delta, stiller med underholdning som sang
eller dans.

Molde Næringsforum
Torget 4
6413 Molde

Tlf: 90 79 90 05/ 46 41 86 88
E-post: post@moldenf.no
www.moldenf.no

Org.nr: 970 895 159 mva
Bankkontonr: 9650 05 81627

Økonomi
I forbindelse med arrangementet påløper det noen kostnader. Det legges ned store ressurser fra
næringslivet, spesielt i forbindelse med antall dagsverk som settes inn i gjennomføringen av
arrangementet. Sparebanken Møre bidrar med premier og det mottas støtte på kr 25 000,- pr år fra
Møre og Romsdal fylke til gjennomføring av prosjektet. Resten av utgiftene knyttet til arrangementet
dekkes av Molde Næringsforum.
Budsjett:
Tittel
Administrasjon
Leie av lokale
Matservering elever
Premiering
Tekn.utstyr/assistanse
Sum kostnad

2018
35 000
20 000
15 000
5 000
15 000
90 000

2019
35 000
20 000
15 000
5 000
15 000
90 000

2020
35 000
20 000
15000
5000
15000
90000

SUM
105000
60000
45000
15000
45000
270000

For å kunne videreføre dette viktige arrangementet er vi avhengig av å skaffe til veie midler for å dekke
de faktiske utgiftene. Vi søker derfor GassROR IKS om støtte tilsvarende kr 25 000,- til gjennomføring
av Innovasjonscamp 2018 og tilsvarende beløp for 2019 og 2020.
Håper på positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Molde Næringsforum
Britt Blichfeldt

Molde Næringsforum
Torget 4
6413 Molde

Tlf: 90 79 90 05/ 46 41 86 88
E-post: post@moldenf.no
www.moldenf.no

Org.nr: 970 895 159
Bankkontonr: 9650 05 81627

Evaluering Innovasjonscamp 2018 – MNF og UE - 16.april 2018
Generelt:
•
•
•
•

Mye av informasjonen som skal ut til alle involverte begynner nå å bli godt etablert og
trenger kun noen tilpassede justeringer fra år til år.
Skolene, og mange av oppdragsgiverne, har nå god kjennskap til Innovasjonscamp og har
erfaring med hvordan vi best mulig får gjennomført på en god måte
Formålet med Innovasjonscamp? 2 viktige aspekter på ungdomstrinnet: innovasjon/trening i
kreativitet og kjennskap til næringslivet og mulighetene i regionen vår.
Vurderer å flytte arrangementet slik at det kjøres to uker før påskeferien i stedet for en. Slik
får skolene jobbet mer med det elevene lærer og de får dermed enda større utbytte av
Innovasjonscamp.

Bedrifter/oppdragsgivere:
•

Må sikre god oppfølging av bedriftene som deltar. Både UE som har kurs i forkant, MNF som
prosjektleder og skolene som får oppdrag, må følge opp og hjelpe med både utforming av
oppdragstekst, informasjon om hva som skjer i Innovasjonscampuken og oppfølging av
elevene som er ute hos bedriftene.

Skaffe oppdrag:
•

•

•
•

Dette er den største jobben! Skolene har utfordringer med å få lærerne til å delta i jobben
med å hente inn oppdrag og det meste av jobben faller på rådgiverne. Det er diskutert om
Innovasjonscamp for 9.trinn kan kjøres med ett og samme oppdrag på alle elever, men dette
har vi slått fra oss da et av formålene er at elevene skal bli kjent med de ulike bedriftene i
kommunen vår.
Vi foreslår at UE, Fylket, Molde Kommune og MNF skal forplikte seg til å stille med flere
oppdrag, slik at mengden oppdrag som skolene må skaffe ikke blir så stor. I 2018 hadde vi
behov for ca 60 ulike oppdrag. Vi oppfordrer også Molde Kommune til å synliggjøre innholdet
i entreprenørskapsplanen og skolenes ansvar i større grad overfor skolene.
MNF/UE skal utarbeide forslag til informasjon og skjema som kan fylles ut og som kan leveres
ut til foreldre/potensielle oppdragsgivere ved begynnelsen av skoleåret.
Det er viktig å påpeke at selve gjennomføringen av Innovasjonscamp har gått veldig fint de
siste årene og tilbakemeldingen fra oppdragsgivere, skoler og elever er hovedsakelig
positive! Både bedrifter og elever sier at det er en lærerik og kjekk uke.

Fikk du som oppdragsgiver nok
informasjon i forkant av
Innovasjonscamp?
Svar
1

2

Kommentar:

Ja

Hvilke(n) skole har din bedrift hatt
besøk fra i årets Innovasjonscamp?

Hvor mange grupper har dere
tatt i mot under
Innovasjonscamp i år?

Bekkevoll Bergmo Sekken Skjevik

Svar

Svar

2 grupper

Nei

Bekkevoll Bergmo

Ja

Bekkevoll Bergmo Sekken Skjevik

3

Ja

Bekkevoll Bergmo

4

Ja

Bergmo

5

Ja

Bekkevoll Bergmo

Skjevik

Flere enn 2 grupper

Ja

1 gruppe

Ja

7

Ja

Bekkevoll Bergmo

2 grupper

9

Ja

10

Nei

11

12

Ja

Ja

Bergmo

Kunne vært enda mer info ift
forventningene skolen har til
oss. Jeg trodde lærer var mer
deltagende i prosessen, og
opplevde at elevene visste lite
når de kom hit på førstemøtet.
Jeg skulle også ønske at jeg
fikk mer info om type oppgave
som egner seg for elevene. Vi
er ikke en produksjonsbedrift,
og kan derfor ikke finne opp
nye produkter, men det var det
elevene trodde de kunne gjøre.
Kanskje har elevene et litt
begrenset inntrykk av hva
innovasjon kan være (veldig
produktfokusert)? Elevene sa
at de var positive til oppgaven
i førstemøtet, men når de kom
tilbake for å fortelle om
resultatet mente de oppgaven
var lite egnet.

Bergmo

Skulle gjerne hatt tidspunkt og
Bekkevoll
klokkeslett tidligere

Bergmo

Bekkevoll Bergmo

Det var noen som var mer
forberedt enn andre, men totalt
sett var det 3 av 4 grupper som
jobbet godt.

Gruppene fra Bekkevoll var ikke
forberedt i det hele tatt, og de
hadde ikke mottatt noe
Nei
informasjon fra læreren sin...
Gruppen fra Bergmo var
forberedt.

Flere enn 2 grupper

1 gruppe

Ja

Nei

1 gruppe

Nei

1 gruppe

Ja

1 gruppe

2 grupper

Kommentar:

Hadde fått lite informasjon om
hvordan de skulle jobbe for å
komme frem til et resultat

Mulig jeg har misforstått
hvordan dette skulle fungere,
men opplevde at elevene visste
enda mindre enn meg når de
kom hit.

Har gruppen(e) som har vært hos
dere presentert løsningen på
oppdraget for din bedrift?
Svar

Kommentar:

Ja

Var du i kontakt med elevenes
kontaktlærer i løpet av
Innovasjonscamp?
Svar

Kommentar:

Nei

Ja

Alle gruppene har present sin
løsning. For noen av gruppene
har vi etterspurt skriftlig
dokumentasjon (kopi av
powerpoint-fil, manuskript og
tegninger) og fått dette.

Ja

Ja

Alle gruppene hadde god
dialog gjennom hele, men det
var bare en av gruppene som Nei
kjørte igjennom presentasjonen
for bedriften.

Ja

Nei

Noen av gruppene oppsøkte
oss mellom de to møtene etter
generell oppfordring av oss.
Dette var til hjelp for gruppene.

Ja

For Sekken og Skjevik: Ja
Bergmo og Bekkevoll: Nei

Ja

Har oppfølgingen fra skolen vært
god nok?
Svar

Kommentar:

Har din bedrift hatt utbytte av å ha en
gruppe hos dere?
Svar
Ja

Ja

Ja

Vet ikke

Ja

Vet
ikke

Ja

Vet
ikke

Vet
ikke

Ja

Ja

Nei

Vet ikke

Vet
ikke

Ja

De 3 gruppene fikk lokaler hos
meg.

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Vet ikke

Ønsker at kontaktlærer
besøkte gruppen ute hos
arbeidsgiver i løpet av
perioden.

Nei

Nei

Har bare hørt fra skolen om
vi ønsket å være med.

Fikk lite ut av begge møtene
siden elevene var lite forberedt
i utgangspunktet. Jeg måtte
De har vært her og snakket om
etterspørre hos MNF om jeg
hva de har gjort uten å
fikk høre noe mer fra gruppen,
presentere noe til meg. De
og når de da kom fikk jeg
Nei
Nei
skulle sende meg
ingen presentasjon av det de
presentasjonen i etterkant, men
hadde gjort. Jeg måtte stille
den har jeg ikke fått.
spørsmål, og elevene svarte litt
utydelig på det de hadde
funnet ut.

Nei

Vet
ikke

Ja

Ja

Vet
ikke

Vet
ikke

Vi møttes bare en gang

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Jeg tror med fordel at elevene
burde vært tettere på. Desverre
var bedriftens rådgiver i
oppdraget til dels bortreist
under arbeidsperioden.

Ja

Nei

Igjen synes jeg elevene var litt
for lite forberedt. De kunne
med fordel ha laget en ppt
presentasjon. Det hadde også
styrket oppdraget med
Nei
tegninger/illustrasjoner.
Dessuten var analysedelen tynn.
De hadde ikke rangert
alternativene og viste for dårlig
hvorfor de valgte alternativet
som de landet på.

Kun oppstartsmøte og
sluttmøte. Læreren hadde
jeg ikke noen kontakt med

Ja- på Bekkevoll

Kommentar:

Ser dere nytten i å bruke
Innovasjonscamp i arbeidet med
rekruttering av fremtidige
arbeidstakere?
Svar
Kommentar:

Vet ikke

Hvis de hadde vært forberedt
hadde det vært nok. Opplevde
at en elev sannsynligvis hadde
særskilte behov. Synes skolen
burde opplyst om det i forkant.

Nei

Jeg synes elevene tok for lett på
oppgaven, og var lite foreberedt
Nei
til oppstartsmøtet. De brukte
også bedriftens rådgiver i
oppdraget i for liten grad.

Ja

Svar

Ja

2 grupper

Bekkevoll Bergmo

Var det tilstrekkelig med to møter
med elevene?

Nei

De visste veldig lite om hva som
Nei skulle gjøres. En del av dem var
veldig lite motiverte.

Ja

Ja

Kommentar:

Ja

Flere enn 2 grupper

6

8

Var elevene godt nok forberedt til
å jobbe med oppdraget fra dere?

Nei

Ja

Har ikke hørt noe fra skolen

Ja

Nei

En del konkrete innspill som vi tar
med oss videre når vi skal jobbe
videre med problemstillingene hos
oss.

Kunne hatt, men hadde nok
grupper som var lite motiverte, og
oppdraget vårt var nok i så måte
ikke spennende nok til å motivere
dem. Tror nok ikke noen av oss
hadde spesielt stort utbytte av
det.

Vet
ikke

Ja

Molde vgs ser nytte i å spre
informasjon om skolen til 9.klassinger.

Har du innspill/kommentar til
hvordan Innovasjonscamp kan
bli enda bedre?

Åpne spørsmål

Åpne spørsmål
Elevene bør bli bedre forberedt fra
skolen sin side før de kommer.
Interessant
Elevene var lite forberedt på
oppgave verktøyet.
Fra Molde vgs' side hadde det
Meningsfylt for Molde vgs å
vært bedre om gruppene hadde
møte/samarbeide med 9.hatt mer effektiv tid til å jobbe
klassinger. Det måtte settes av tid med oppdraget. De har i praksis
til dette, men det hadde ikke
kun 2 dager til eget arbeid, da
noen stor innvirkning på øvrig
mandag går bort til
drift i organisasjonen den aktuelle
samling/informasjon, og både
uka.
torsdag og fredag går med til
presentasjoner.
Det har vært utfordrende, men
samtidig kjekt å se ungdom som
jobbber godt sammen og bruker
kompetansen til hverandre.
Bra

Mener de er litt for unge til at
det er nyttig for oss, men det
skader ikke.

Ikke så veldig bra denne gangen,
men ser at det kunne vært bra.

Kan hende det hadde vært lurt å
blande gruppene litt. Vi fikk to
reine guttegrupper som ville tøffe
seg for hverandre. Funket dårlig.

Nei

Inspirerende, engasjerende og nye
innspill fra unge hoder

Nei

Nei

Ja

Hvordan har det vært å ha en
gruppe på oppdrag i din
bedrift?

Nei

Ja

Vet kanskje litt mer hvis jeg får
tilsendt presentasjonen.

Jeg ba om å få tilsendt materialet
fra oppdraget, men fikk det ikke.
Vår bedrift holder på med et
oppdrag hvor vi kanskje hadde
håpt at bidraget fra eleven kunne
brukes overfor vår oppdragsgiver,
men det skjedde ikke

Elevene bør få opplæring i hvordan
Foreslo for elevene at det kunne
Kjapt kort møte med utdeling av man løser en sak som gruppe. Det
søke sommerjobb hos oss, samt
oppgave og en presentasjon av
bør velges gruppeleder som
presenterte hva vi gjør som
bedriften vår, og det var det.
fordeler oppgaver. Bedriften bør få
bedrift
tilbakenmeling

Ja

Fikk nok litt lite ut av det, men
det kan ha like mye med at jeg
ikke helt har forstått min rolle
som oppdragsgiver?

Ja

Ok

Vet
ikke

Egentlig synes vi det er positivt
med unge mennesker inn i vår
bedrift, men hadde kanskje håpt
på et større engasjement fra
gruppen

Krav om at gruppen sitter på den
utvalgte bedriften. Krav om jevnlig
dialog. Ett oppstartmøte og ett
sluttmøte blir tror jeg for lite.
Kanskje burde elevene fått en dag
med forberedelse etter at de harr
fått utdelt oppgaven til de møter
bedriften

Fint

Det er jo slik at disse elevene må
presantere resultatet i plenum for
hele trinnet. Jeg har også sittet
som dommer på noen av disse
presentasjonene, og ser at noen
bedrifter gir oppgaver som gjør at
elevene ikke har sjangs til å vinne.
Dette pga ppgaven ikke er av en
slik art at det kan vurderes og
heller ikke har mulighet til å gå
videre.

Nei

Kanskje den gruppen elever er
for unge og for ubevisste
knyttet til våre fagområder

Oppdragsgivere bør samles til
obligatorisk gjennomgang før vi
melder inn oppdrag.

Saksframlegg
Sak 36/18 Søknad fra prosjektgruppa for bygginga av Jensbu – støtte
til fullfinansiering av Jensbu
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 150.000 kroner til prosjektgruppa for bygginga av Jensbu som støtte til fullfinansiering og ferdigstilling, samt 20.000 kroner til opparbeiding av sti – slik
tiltakene er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltakene fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltakene er påbegynte
innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader
ved gjennomføring av prosjekter.

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: Prosjektgruppa for bygginga av Jensbu har ambisjon om at tiltaket skal legge til
rette for økt bruk av turstier i Vestnes, der tilbudet markedsføres regionalt – på linje med
f.eks. steintrappene i Midsund.
Fysisk infrastruktur: Prosjektet har som mål å etablere fysisk infrastruktur, som gjør fjella på i
Vestnes mer tilgjengelig for både innbyggere og turister.
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling:Kvilebu og trapper har potensiale for
å legge til rette for reiselivsutviklingen i regionen.

Administrasjonens øvrige vurdering:

Daglig leder har fått presentert prosjektet i et møte med prosjektgruppa 26. februar i år, der også
ordfører Geir Inge Lien i Vestnes kommune deltok.
Den regionale effekten vil avhenge av hvordan og i hvilken grad tilbudet med kvilebu og trapper på
Storskorkja markedsføres.

Finansieringsplan
I søknaden oppgis følgende:
«Prosjekt Jensbu har ei budsjettramme på kr 470 500,-. Prosjektet er støtta av
privatpersonar, bedrifter, lag og foreiningar og har så langt samla inn kr 130 000,-. Det er
estimert om lag 890 arbeidstimar i prosjektet. Prosjektet vart starta i januar 2017 og har ei
planlagt opning 4. juli 2018. Prosjektet er i rute men treng meir kapital for å komme i mål
som planlagt. Prosjekt Jensbu ønskjer å søkje Gassror om kr 150 000,- i økonomisk støtte for
å fullføre prosjektet.»
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I budsjettet er inntekter ført slik:
Tilskot bedrifter
Tilskot foreiningar
Tilskot Sp.b. Møre
Tilskot private
Tilskot andre institusjonelle aktørar
Sum inntekter

kr. 60 000
kr. 60 000
kr. 20 000
kr. 60 000
kr. 180 000
kr. 380 000

Kostnadsplan
I søknaden er utgiftene ført slik:
Laftetømmer og sperrer
Grunnmur
Materialkostnader
Innreiing
Dører og vindauge
Omn og pipe
Fagleg rettleiing
Helikoptertransport
Uføresette utgifter
Dugnadstimar
Sum utgifter

kr. 22 000
kr. 8 000
kr. 38 000
kr. 8 000
kr. 18 000
kr. 19 000
kr. 60 000
kr. 80 000
kr. 25 000
kr. 154 000
kr. 432 000

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Søknad om toppfinansiering av Jensbu – kvilebu ved Storskorkja
Søknad om opparbeiding av sti ved Jensbu
Budsjett for Jensbu
Oversikt dugnastimer-beregning
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PROSJEKT JENSBU
6391 TRESFJORD

Tresfjord 22.4.2018

Gassror

Jensbu – unik kvilebu på Storskorkja
Prosjekt Jensbu er draumen om å realisere ei unik kvilebu på toppen av fjellet Storskorkja, eit fjell på
861 moh i Tresfjord. Jensbu vert ei solid og sekskanta lafta kvilebu i rundtømmer på 17 kvm med
torvtak og unik eigenart og konstruksjon. Kvilebua vil verte open for alle og får vedomn i tillegg til
moglegheiter for koking. Prosjektet er godkjend og har støtte frå både Vestnes kommune og
fylkeskommunen. Bygget vert lafta ferdig nede i bygda og vil verte frakta som byggjesett med
helikopter til toppen av Storskorkja. Det er henta inn fagleg rettleiing i samband med lafting og
bygging av hytta.. Alt anna arbeid vert gjort på dugnad. Øvstedal grunneigarlag i samarbeid med
Tresfjord IL vil stå ansvarlege for Jensbu etter at bygget er ferdigstilt. Ny og tilrettelagt sti er eit eige
prosjekt, viser til eigen søknad. I 2019 vert Jensbu ny post for Stikk Ut. Jensbu vil tilføre noko nytt og
unikt i vår region, både som spektakulært turmål og stad for «sakte friluftsliv». Jensbu er oppkalla
etter Jens Rønning som omkom på Storskorkja i 2002.
Prosjekt Jensbu har ei budsjettramme på kr 470 500,-. Prosjektet er støtta av privatpersonar,
bedrifter, lag og foreiningar og har så langt samla inn kr 130 000,-. Det er estimert om lag 890
arbeidstimar i prosjektet. Prosjektet vart starta i januar 2017 og har ei planlagt opning 4. juli 2018.
Prosjektet er i rute men treng meir kapital for å komme i mål som planlagt. Prosjekt Jensbu ønskjer å
søkje Gassror om kr 150 000,- i økonomisk støtte for å fullføre prosjektet.
Med helsing

Arnstein Leikarnes
For prosjektgruppa for bygginga av Jensbu
Vedlegg:
1. Teikning av hytta
2. Kart over området
Prosjektgeneral
Terje ØvstedaL
Øvstedalsvegen 480
915 41 843
terje.ovstedal@hotmail.no

3. Dugnadstimar
4. Budsjett

Kontonummer:
3910.58.87993

Kasserar
Arnstein Leikarnes
Øvstedalsvegen 156
913 01 205
arnstein.leikarnes@outlook.com

PROSJEKT JENSBU

6391 TRESFJORD
3. Dugnadsliste

Formålet med prosjektet er å bygge ei kvilebu på toppen av Storskorkja. Bua blir eit solid sekskanta
bygg av lafta rundtømmer. Samtidig blir det opparbeid ein ny sti opp på Storskorkja. Jensbu vert
ei hytte alle kan bruke, med vedovn og kokemuligheter. Vestnes kommune har frå første Kasserar
stund
Prosjektgeneral
oppkalla etter Jens Rønning, som omkom på Storskorkja i
vore positiv til prosjektet. Kvilebua erKontonummer:
Terje
ØvstedaL
Arnstein Leikarnes
2002.
Innsamlingsaksjonen er i samarbeid
med Tresfjord idrettslag.
3910.58.87993
Øvstedalsvegen 480
915 41 843
terje.ovstedal@hotmail.no

Øvstedalsvegen 156
913 01 205
arnstein.leikarnes@outlook.com

PROSJEKT JENSBU
6391 TRESFJORD

Tresfjord 22.4.2018

Gassror
SØKNAD OM OPPARBEIDING AV STI OPP PÅ STORSKORKJA
Vi viser til søknad om støtte til Jensbu oppe på fjellet Storskorkja. I samband med at vi skal
bygge hytte oppe på fjellet, skal vi også anlegge ein sti opp på Storskorkja. Vi definerer
stibygginga som eit eige prosjekt. Også det prosjektet er ganske omfattande. Det er ikkje sti
i dag opp på fjellet. Det er mykje arbeid å få dette til, men heldigvis vart noko arbeid gjort i
fjor sommar. Arbeidet består blant anna av å fjerne skog, flytte på steinar og lage til trappar
av treverk. Materialet til trappane må vi fly opp på fjellet og bære ned lia til der dei skal
brukast. Vi søker om tilskot på kr. 20 000 til bygging av sti.
Dugnadsbehov for stibygging:
Vi antar at vi vil bruke 120 timar til dette.
120 timar à kr. 200 = kr. 24 000.
Budsjett stibygging:
Materialer
Helikopter
Dugnad

kr. 15 000
kr. 10 000
kr. 24 000

Sum:

kr. 49 000

Helsing
Arnstein Leikarnes
Kasserar prosjekt Jensbu

Formålet med prosjektet er å bygge ei kvilebu på toppen av Storskorkja. Bua blir eit solid sekskanta
bygg av lafta rundtømmer. Samtidig blir det opparbeid ein ny sti opp på Storskorkja. Jensbu vert
ei hytte alle kan bruke, med vedovn og kokemuligheter. Vestnes kommune har frå første stund
vore positiv til prosjektet. Kvilebua er oppkalla etter Jens Rønning, som omkom på Storskorkja i
2002. Innsamlingsaksjonen er i samarbeid med Tresfjord idrettslag.
Prosjektgeneral
Terje ØvstedaL
Øvstedalsvegen 480
915 41 843
terje.ovstedal@hotmail.no

Kontonummer:
3910.58.87993

Kasserar
Arnstein Leikarnes
Øvstedalsvegen 156
913 01 205
arnstein.leikarnes@outlook.com

PROSJEKT JENSBU
6391 TRESFJORD

Vedlegg søknad til Gassror
Budsjett Jensbu:
Inntekter:
Tilskot bedrifter
Tilskot foreiningar
Tilskot Sp.b. Møre
Tilskot private
Tilskot andre
institusjonelle aktørar

kr.
kr.
kr.
kr.

60 000
60 000
20 000
60 000

Sum inntekter

kr. 380 000

kr. 180 000

Utgifter:
Laftetømmer og sperrer
Grunnmur
Materialkostnader
Innreiing
Dører og vindauge
Omn og pipe
Fagleg rettleiing
Helikoptertransport
Uføresette utgifter
Dugnadstimar

kr. 22 000
kr. 8 000
kr. 38 000
kr. 8 000
kr. 18 000
kr. 19 000
kr. 60 000
kr. 80 000
kr. 25 000
kr. 154 000

Sum utgifter

kr. 432 000

Prosjektgeneral
Terje ØvstedaL
Øvstedalsvegen 480
915 41 843
terje.ovstedal@hotmail.no

Kontonummer:
3910.58.87993

Kasserar
Arnstein Leikarnes
Øvstedalsvegen 156
913 01 205
arnstein.leikarnes@outlook.com

PROSJEKT JENSBU

6391 TRESFJORD

Formålet med prosjektet er å bygge ei kvilebu på toppen av Storskorkja. Bua blir eit solid sekskanta
bygg av lafta rundtømmer. Samtidig blir det opparbeid ein ny sti opp på Storskorkja. Jensbu vert
ei hytte alle kan bruke, med vedomn og kokemuligheter. Vestnes kommune har frå første stund
vore positiv til prosjektet. Kvilebua er oppkalla etter Jens Rønning, som omkom på Storskorkja i
2002. Innsamlingsaksjonen er i samarbeid med Tresfjord idrettslag.
Prosjektgeneral
Terje ØvstedaL
Øvstedalsvegen 480
915 41 843
terje.ovstedal@hotmail.no

Kontonummer:
3910.58.87993

Kasserar
Arnstein Leikarnes
Øvstedalsvegen 156
913 01 205
arnstein.leikarnes@outlook.com

PROSJEKT JENSBU
6391 TRESFJORD

BUDSJETT PROSJEKT JENSBU
Vedlegg dugnadstimar: (Noko av postane er estimering)
Møte med kommunen
Synfaring på Storskorkja med fylkesmann

Hogging av tømmer
Transport til lafteplass av tømmer

Barking og pussing av tømmer
Lafting av tømmer
Bygging av tak
Montere glas og dører
Innreiing og montering av omn
Demontering på lafteplass
Klargjering til helikopterflyging
Graving og støyping av grunnmurar
Montering av hytte og vedskot/utedo

Legging av torv
Uforesett arbeid
Sum
770 timar x kr. 200

Prosjektgeneral
Terje ØvstedaL
Øvstedalsvegen 480
915 41 843
terje.ovstedal@hotmail.no

kr.

6 timar
16 timar
60 timar
6 timar
55 timar
160 timar
60 timar
30 timar
40 timar
67 timar
30 timar
60 timar
95 timar
15 timar
70 timar
770 timar
154 000

Kontonummer:
3910.58.87993

Kasserar
Arnstein Leikarnes
Øvstedalsvegen 156
913 01 205
arnstein.leikarnes@outlook.com

PROSJEKT JENSBU
6391 TRESFJORD

Formålet med prosjektet er å bygge ei kvilebu på toppen av Storskorkja. Bua blir eit solid sekskanta
bygg av lafta rundtømmer. Samtidig blir det opparbeid ein ny sti opp på Storskorkja. Jensbu vert
ei hytte alle kan bruke, med vedovn og kokemuligheter. Vestnes kommune har frå første stund
vore positiv til prosjektet. Kvilebua er oppkalla etter Jens Rønning, som omkom på Storskorkja i
2002. Innsamlingsaksjonen er i samarbeid med Tresfjord idrettslag.
Prosjektgeneral
Terje ØvstedaL
Øvstedalsvegen 480
915 41 843
terje.ovstedal@hotmail.no

Kontonummer:
3910.58.87993

Kasserar
Arnstein Leikarnes
Øvstedalsvegen 156
913 01 205
arnstein.leikarnes@outlook.com
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Sidelavl

Hei! Visertil e-postenunder og vil gjerne leggetil følgjande:
Generelt er friluftsràdetskeptisktil tillretteleggingstiltakog inngrephøgttil fjellsog langt frá busetnad,
særlegi alpineområde. Einskalvere varsammed å freiste folk til å ta risikableturar mange ikkje har nok
sjølvinnsikteller fysikk til å vurdere om dei meistrar.
Ettervårt syngjeld ikkje dette Storskorkja.Turen tek ca. 2,5 timar ein veg for folksom er l normaltgodform
og det er ikkjeeit alpint område som inneberluftigeog risikableparti. Dette er ein flott dagstur,og ei kvilebu
påtoppen vil bli eit attraktivt turmâl i segsjølv.All erfaringviserat denne typen tilretteleggingmotiverer
fleire til å gå på tur, noko somer viktigfor folkehelsa.Det gir ogsåtryggleikå vite at ein kan kome under tak
om ein skullebli overraskaav dårlegver.
Det er ogsåsvært positivtat det er lagt til rette med parkeringfor denne turen, og at råsaer ryddaog
tydeleg. Det gjer at friluftsrâdetvurdererStorskorkjasomeit sværtaktuelt StikkUT!-turmåli framtida.
Hyggeleger det ogsåat bade grunneigarlaget,idrettslaget,bygdelagetog kommunener samstemteom at
dei ønskjerå sette opp ei dagsturhyttepå Storskorkja,og at grunneigaraneforpliktarsegtil å ta ansvaretfor
vedlikehald,søppelosb.Det er viktig å støtte frivilligeinitiativog dugnadsând,og bidratil å halde
entusiasmenved like. I alle fall når tilretteleggingstiltakaikkje medfører storeinngrepog skadepå naturen
eller risikofor ulykker.
Sunnmørefriluftsrådmeiner at ei dagsturhyttepå Storskorkjavil bli til glede for sværtmangeog bidratil at

langtfleireenntidlegaregådenneturen
Bestehelsing
IE lmmmndvlllaemhlpm
May Britt Haukås
Daglegleiar
Mobil 977 09 653

Fra:MayBrittHaukås
Sendt: 5. september2016 13:10
Til: 'potmottak@vestnes.kommune.no' <potmottak@vestnes.kommune.no>; Jan Rune Jacobsen

<jan.rune.jacobsen@vestnes.kommune.no>;
'Eriksen,JorunnNlittet' <fmmrjoer@fylkesmannen.no>
Kopi:Geir Haugli<geir@friluftsraadet.no>

Emne:"Jensbu"
påStorskorkja
Hei! Visertil høyringssak2016/1220, ref. 13223/2016.
Sunnmørefriluftsrådhar ingeninnvendingarmot at det blir sett opp ei kvilebupå Storskorkja,såsant alle
løyveer i orden oggrunneigaranesamtykker.Vi synsdette er eit flott tiltak vi trur mangevil ha glede av.
Bestehelsing
IE lnrIn—mnr1.lila.:mhlnm
May Britt Haukås
Dagleg leiar
Mobil 977 09 653

Emailsecuredby Check Point
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Jensbu på Storskorkja

Saksframlegg
Sak 37/18 Søknad fra Hustadvika Biokraft AS – støtte til forprosjekt
for biokraftanlegg
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 300.000 kroner til Hustadvika Biokraft AS- som støtte til
et forprosjekt for å utrede et biogassanlegg i Harøysundet i Fræna - slik tiltaket er beskrevet i
søknad.
Tilsagnet forutsetter at 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: Tiltaket vurderer å være et tilretteleggende prosjekt, som kan bidra til å
innsamling og miljøvennlig håndtering av møkk, avfall fra fiskeindustri og avfall for hele
regioen.
Fysisk infrastruktur: Prosjektet skal utrede etableringen av et opplegg for oppsamling og
mottak av møkk, avfall fra fiskeindustri og avfall, samt et anlegg for produksjon av biogass.
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling: Forprosjektet vil avklare å det kan
lages et miljøvennlig infrastruktur for innsamling av møkk, avfall fra fiskeindustri og avfall,
med tanke på produksjon av biogass.

Administrasjonens øvrige vurdering:

Administrasjonen har fått presentert prosjektet i et møte av 25. mai i år med representanter for
Fræna kommune, Eide kommune og Hustadvika Biokraft AS.
Tiltaket har positive uttalelser fra Salmon Evolution AS, som planlegger et landbasert
oppdrettsanlegg for laks like ved biokraftanlegget. Dette vil kunne medføre en miljøvennlig
oppsamling og gjenbruk av fiskeavfall.
Tiltaket har også mottatt positive uttalelser fra avløpsselskap i Molde kommune og Eide kommune,
for håndtering av kloakkslam.
Administrasjonen vurderer det slik at anlegget, ved realisering, kan få både regional og nasjonal
betydning – både med hensyn til oppsamling og mottak, og til produksjon av biogass.

Kostnadsplan
Prosjektet har følgende kostnadsplan:
1

Finansieringsplan
Søker viser til følgende finansieringsplan:

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Søknad fra Hustadvika Biokraft AS
Uttalelse fra Landbruk Nordvest SA
Uttalelse fra Salmon Evolution AS
Uttalelser fra Molde kommune og Eide kommune

2

Søknad om støtte fra GassROR IKS til forprosjekt for et biogass anlegg på
Harøysundet i Fræna Kommune.!

!

Hustadvika Biokraft AS søker med dette om 300.000,- kr i støtte til forprosjekt til et
biokraftanlegg, som har som mål å ta ut metangassen fra 50% av husdyrgjødsla i
ny Hustadvika kommune, kloakkslammet fra kommunene på Romsdals halvøya og
fiskeslammet fra det planlagte landbaserte fiskeoppdrettsanlegget på Harøysundet i
Fræna. Forprosjektet har et kostnadsbudskjett på 770.000 kr.!

!

Hustadvika Biokraft AS , Lerkevegen 33, 6443 Tornes (Orgnr.920677398) , ble
stiftet i februar 2018. !
Aksjonærer: Rune Strand, daglig leder av Eide Vassverk!
Bernt Gjendemsjø, eier av den aktuelle tomten!
Martin Toreli, bonde. Styreleder i Hustadvika Biokraft AS!

!

Forprosjektet vil bli utført av flere personer tilknyttet Landbruk Nordvest( Norsk
Landbruksrådgiving) og Ingvar Kvande (forsker i Norsøk).!

!

Forprosjektet skal avklare om det er mulig å etablere en lønnsom
biogassproduksjon, lokalisert på Harøysundet, basert på husdyrmøkk , kloakkslam
og fiskeslam. Forprosjektet har som mål å imøtegå Stortingets målsetting om at
30% av husdyrmøkka skal bli behandlet i et biokraft anlegg. Denne målsettingen
ble vedtatt i Stortinget januar 2018. Hustadvika kommune vil bli en av de største
landbrukskommunene mellom Bergen og Trondheim, og korte avstander gjør at det
ligger et stort potensiale for biogassproduksjon. Bioresten etter at metangassen er
tatt ut, vil bli levert til bøndene igjen, og vil bli nyttet som gjødsel.!
Forprosjektet har også som mål å belyse mulighetene med å ta imot og produsere
metangass av kloakkslam fra kommunene på Romsdals halvøya. Kommunene
nord for Romsdalsfjorden har i dag en utfordring med å bli kvitt kloakkslammet etter
at RIR sluttet å ta imot dette. Her er det noen utfordringer som forprosjektet må
løse; blant annet bruken/nytten av bioresten fra kloakkslammet.Krav om
hygenisering av et slikt råstoff må avklarest, om det kan nyttest som gjødsel eller
jordforbedringsmiddel i landbruket.!
Dessuten vil forprosjektet belyse nytten og utfordringer vedrørende den store
mengden av fiskeslam fra det planlagte fiskeoppdrettsanlegget på
Harøysundet( Salmon Evolution AS). Fra tidligere forsøk har det vist seg at bare
fiskeslam er ikke så bra råstoff for biogassproduksjon, men sammen med
husdyrgjødsel blir det et godt råstoff. For dette råstoffet må forprosjektet også
avklare bruken av bioresten .!

!

Forprosjektet vil avdekke alternative måter å ta seg av bioresten på, for eksempel
separering,kompostering, salg av jordforbedringsmiddel, hagejord og jord til
anleggsgartnere.!

!

Målet for hele forprosjektet er at råstoffet , som finst lokalt i hele Romsdalsregionen,
skal gi en bærekraftig og miljøvennlig produksjon av biogass. Det kan produseres
gass slik at det lokale energibehovet kan bli mindre , og elektrisitetforsyningen
ønsker mer lokal produksjon av energi der mulighetene ligger til rette for det, fordi
da kan man redusere eller utsette behovet for utbygging av overføringsnettet. Eller
man produsere biodrivstoff til kollektivtransport og tungtransport, noe som vil bidra
til en stor klima/miljø gevinst.!

!
!

I forhold til GassROR IKS sin formålsparagraf, så søker vi ikke om tilskudd til
biogassanlegget ,men en støtte til forprosjektet. Forprosjektet vil ha som mål om å
oppfylle Stortingets målsetting om at 30% av husdyrgjødslen skal i biokraftanlegg.!
Forprosjektet skal ha som mål belyse mulighetene med kloakkslammet, slik at
anlegget kan være en hjelp for kommunene for å bli kvitt kloakkslammet på en
klima- og miljøvennlig måte, og at det vil bidra til at kommunene kan få levert
kloakkslammet på en rimeligere måte. Et biogassanlegg som er planlagt vil gjøre
sitt til at regionen vil bli en mer atraktiv region , med tanke på at et slikt anlegg vil ha
behov for høyteknologiske arbeidsplasser(anslagsvis 20 ansatte).!
Biogassanlegget som er planlagt er det første i sitt slag i Norge, som baserer seg
på husdyrmøkk, kloakkslam og evt fiskeslam, noe som gjør at dette blir et
pilotprosjekt med tanke på utvikling av biogassproduksjon fra disse råvarene. Det
finnes riktig nok et titalls større og mindre anlegg for biogassproduksjon i Norge
som baserer seg på et bioråstoff, enten husdyrmøkk eller kloakkslam, men ikke i
samme anlegg og ikke sammen med fiskeslam.!
Derfor mener vi at dette forprosjektet holder seg godt innenfor GassROR sin
formålsparagraf.!

!

Kostnadsoverslag:!
Personalkostnader(eget arbeid)
200000,-!
Konsulentbistand og rådgiving
280000,-!
Kjøp av utredninger,analyser,rapporter
50000,-!
Testing av ide/løsninger
10000,-!
Øvrige kostnader for utstyr, matrialer og tjenester
10000,-!
Reisekostnader
20000,-!
SUM
eks mva
570000,-!
Sum
inkl mva
712500,-!
Siden Hustadvika Biokraft AS ikke er registrert for mva, vil utgiften bli på 712500,kr.!

!

Finansieringsplan:!
Søkerens egenfinansiering
Innovasjon Norge
Eide kommune RDA-Fond
GassROR IKS
Sum finansiering

162500,-!
150000,-!
100000,-!
300000,-!
712500,-!

Håper på en positiv behandling av søknaden. !

!
Mvh Martin Toreli, for Hustadvika Biokraft AS!
!
!
!
!
Vedlegg: !
Epost fra Molde kommune!
Epost fra Eide kommune!
Uttalelse fra Landbruk Nordvest!
Uttalelse fra Salmon Eveloution !

!
!
!
!
!
!
!

Til den det måtte angjelde.

Eide, den 4.6.2018

Hustadvika Biokraft AS - Bekreftelse på interesse for etablering av biogassanlegg
Salmon Evolution AS arbeider for å realisere etablering av landbasert oppdrett av laks på Indre Harøy
i Fræna kommune. Det er søkt om konsesjon for en stående biomasse på 13.300 tonn laks. Ved full
utnyttelse av anlegget vil det gi en årlig produksjon på nærmere 30.000 tonn laks.
Salmon Evolution vil bruke ca. 31.000 tonn med fôr hvert år. Fôrrester og feces vil bli renset ut fra
avløpsvannet og vi regner med å separere ut 6-7.000 tonn med slam (TS 90) årlig.
Vi ser på ulike løsninger for hvordan slammet fra lakseproduksjonen kan utnyttes som en ressurs og
ikke som et avfall.
Vi har også vært i dialog med Hustadvika Biokraft AS for å se om det kan være mulig å samarbeide
om å etablere et biogassanlegg i nærheten av Salmon Evolution sin lakseproduksjon.
Så langt så ser en løsning hvor en kombinerer husdyrgjødsel med slam fra oppdrettsanlegg til å være
meget interessant med tanke på å oppnå en effektiv biopgassproduksjon.
Biogass fra et slikt anlegg er også interessant for Salmon Evolution til oppvarming og til å produsere
elektrisk kraft.
Vi er positive til at Hustadvika Biokraft ønsker å gå videre med sitt konsept for et biogassanlegg.
Med vennlig hilsen
For Salmon Evolution AS

Ingjarl Skarvøy
-daglig leder-

Salmon Evolution AS,
Rindarøyvegen 383, 6480 Aukra.
Org.nr.: 919 384 603

E-post fra Molde kommune

E-post fra Eide kommune

Saksframlegg
Sak 38/18 Søknad fra Fræna kommune -støtte til utvikling av
Trollkirka som reiselivsdestinasjon
Søker om støtte på 1.550.000 kr av et totalbudsjett på 4.850.000 kr.

Forslag til vedtak:

### Legges fra uten forslag til vedtak og uten administrasjonens vurdering ###
### Daglig leder ber om å få sin habilitet vurdert siden han og søker er i slekt – jfr.
Forvaltningsloven §6c ###

Kort fra søknaden:

Trollkirka i Fræna kommune har i mange år vært et av de mest benytta turmåla i Fræna kommune.
«Katedralen» har naturen brukt flere millioner år på å skape. Trollkirka er et grottesystem med flere
innganger og sideganger, gravd ut av vann som renner gjennom fjellet.
Det har i mange år vært stort press på parkeringsplassen ved Trollkirka. I helgene og i
sommerhalvåret er parkeringsplassen full, og turistene parkerer ofte på dyrka mark og ved avkjørsel
på andre siden av hovedveien. Denne parkeringen er til hinder for gårdbrukere, og dette skaper
selvsagt også farlige trafikksituasjoner. Om vinteren benyttes parkeringsplassen for
randonèaktiviteter på Kvannfjellet og i fjellene rundt Trollkirka. Behovet for tilrettelagte
parkeringsplasser om vinteren er sterkt økende.
Fræna kommune opparbeider parkeringsplass tilknyttet den framtidige «Varholvegen» (se
illustrasjon). Parkeringsplassen vil ligge vest for den nåværende parkeringsplassen, og vil ha plass til
ca. 70 biler, bobiloppstilling, plass til turistbusser og snuplass. Det er satt av ca 4 000m2 til utvikling
av parkeringsplassen.
Statens Vegvesen ønske den nye parkeringsplassen velkommen, og er enig med Fræna kommune om
plassering av denne.
Det vil bli tilrettelagte toalettfasiliteter og utvikling av rasteplass med gapahuk og leirplass i enden av
parkeringsplassen. Vi ønsker i tillegg å benytte skogen til en naturlig leikeplass og et friområde for
barn og unge. Denne rammen rundt parkeringsplassen vil øke attraktiviteten for Trollkirka som
turistmål.
Trollkirka er i dag av regional interesse, og har mange utviklingsmuligheter. Det er derfor helt
vesentlig for utvikling av Trollkirka at infrastruktur og fasiliteter er tilrettelagt for økt besøk. Når
parkeringsplassen er ferdigstilt, vil vi videreutvikle området slik:
-

trapp/skjerpatrapp fra stien og opp til Trollkirka
knytte lavterskeltursti til Børresdalen og knytte stien til Hauglia og Dalelia.
Utvikle høgfjellsturløype fra Trollkirka til Nås/Eide.

Denne kan sammenlignes med Romsdalseggen og vil få en fin symbolverdi for nye Hustadvika
kommune. Dette vil bli Hustadvika kommune sitt flaggskip innenfor reiselivssatsing på lik linje med
Farstadsanden.
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Budsjett
2018 - 2019
Kjøp av grunn til parkeringsplass
Statlig sikring. Refusjon av kjøp av grunn
Tilknytningssti ny parkeringsplass –
opprinnelig sti
Prosjektering

Inntekt
300 000

Utgift
300 000
50 000
500 000

Opparbeiding av parkeringsplass inkl.
asfaltering, rasteplass, opparbeiding av vei
til parkeringsplass, skilting mm
Toalettfasiliteter
GassRor IKS.
Fræna kommune
Totalkostnader

4 000 000

1 550 000
4 000 000
5 850 000

Vedlegg:

1. Søknad fra Fræna kommune
2. Uttalelse fra destinasjonsselskapet Visit Nordmøre & Romsdal
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1 000 000
5 850 000

Fræna kommune
Kultur

GassRor IKS
v/Arnt Sommerlund

Deres ref:

Vår ref
2018/1667-1

Saksbehandler
Hanne Brakstad

Dato
07.06.2018

Utvikling av Trollkirka som reiselivsdestinasjon. Søknad om tilskudd

Opplevelsesbaser reiseliv blir et satsingsområde for framtidige Hustadvika kommune.
Kommunen har rike friluftskvaliteter, og alt ligger til rette for sterke opplevelser, friluftsliv og
økt reiseliv.
Kommunen har en flott kyststripe som byr på stille, fine fjordarmer og vakre ville Hustadvika!
Fjellene og naturen omkring har et stort spenn av variasjoner som frister folk ut på tur hele året.
Trollkirka i Fræna kommune har i mange år vært et av de mest benytta turmåla i Fræna
kommune. «Katedralen» har naturen brukt flere millioner år på å skape. Trollkirka er et
grottesystem med flere innganger og sideganger, gravd ut av vann som renner gjennom fjellet.
Trollkirka forandres med tiden, ettersom vann og frost stenger enkelte ganger og åpner nye.
Trollkirka består i dag av tre grotter som leder inn i en trolsk og fremmed verden. I området rundt
grottene finner du fine vann og områder som er egnet til telting.

Postadresse
Rådhuset, 6440 Elnesvågen
E-post:

Besøksadresse
Tingplassen 1
www.frana.kommune.no

Telefon
71 26 81 00
Telefaks
71 26 81 90

Bank
1503.81.31858
Org.nr
845 241 112

Det har i mange år vært stort press på parkeringsplassen ved Trollkirka. I helgene og i
sommerhalvåret er parkeringsplassen full, og turistene parkerer ofte på dyrka mark og ved
avkjørsel på andre siden av hovedveien. Denne parkeringen er til hinder for gårdbrukere, og dette
skaper selvsagt også farlige trafikksituasjoner. Om vinteren benyttes parkeringsplassen for
randonèaktiviteter på Kvannfjellet og i fjellene rundt Trollkirka. Behovet for tilrettelagte
parkeringsplasser om vinteren er sterkt økende.
Tiden er nå overmoden for å finne gode, tilrettelagte og trygge løsninger for parkering ved
Trollkirka.
Prosjektbeskrivelse
Fræna kommune opparbeider parkeringsplass tilknyttet den framtidige «Varholvegen» (se
illustrasjon). Parkeringsplassen vil ligge vest for den nåværende parkeringsplassen, og vil ha
plass til ca. 70 biler, bobiloppstilling, plass til turistbusser og snuplass. Det er satt av ca 4 000m2
til utvikling av parkeringsplassen.
Statens Vegvesen ønske den nye parkeringsplassen velkommen, og er enig med Fræna kommune
om plassering av denne.
Det vil bli tilrettelagte toalettfasiliteter og utvikling av rasteplass med gapahuk og leirplass i
enden av parkeringsplassen. Vi ønsker i tillegg å benytte skogen til en naturlig leikeplass og et
friområde for barn og unge. Denne rammen rundt parkeringsplassen vil øke attraktiviteten for
Trollkirka som turistmål.
Trollkirka er i dag av regional interesse, og har mange utviklingsmuligheter. Det er derfor helt
vesentlig for utvikling av Trollkirka at infrastruktur og fasiliteter er tilrettelagt for økt besøk. Når
parkeringsplassen er ferdigstilt, vil vi videreutvikle området slik:
- trapp/skjerpatrapp fra stien og opp til Trollkirka
- knytte lavterskeltursti til Børresdalen og knytte stien til Hauglia og Dalelia.
- Utvikle høgfjellsturløype fra Trollkirka til Nås/Eide. Denne kan sammenlignes med
Romsdalseggen og vil få en fin symbolverdi for nye Hustadvika kommune. Dette vil bli
Hustadvika kommune sitt flaggskip innenfor reiselivssatsing på lik linje med Farstadsanden.
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Tidsplan
høst 2018
Prosjektering

Kostnader knyttet til forarbeid og
prosjektering
Spillemidler knyttet til tilknytningssti
Fræna kommune kjøper
Vi lyser ut hele prosjektet. En
entreprenør tar hele prosjektansvaret

Søke spillemidler
Kjøp av grunn
Konkurranseutlysing
vår 2019
Statlig sikring
Grunnarbeid
Opparbeiding av
parkeringsplass inkl.
asfaltering
Opparbeiding av rasteplass,
Opparbeiding av
tilknytningssti fra ny
parkeringsplass til tursti
Opparbeiding av vei til
parkeringsplass

Sikring av området
Grunnarbeid
Oppstarte etter påska 2019

Skilting

Ferdigstilles til sesongstart mai 2019

Ferdigstilles til sesongstart mai 2019
Ferdigstilles til sesongstart mai 2019

Ferdigstilles til sesongstart mai 2019
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Budsjett
2018 - 2019
Kjøp av grunn til parkeringsplass
Statlig sikring. Refusjon av kjøp av
grunn
Tilknytningssti ny parkeringsplass –
opprinnelig sti
Prosjektering
Opparbeiding av parkeringsplass inkl.
asfaltering, rasteplass, opparbeiding av
vei til parkeringsplass, skilting mm
Toalettfasiliteter
GassRor IKS.
Fræna kommune
Totalkostnader

Inntekt

Utgift
300 000

300 000
50 000
500 000
4 000 000

1 000 000
1 550 000
4 000 000
5 850 000

5 850 000

Fræna kommune v/teknisk avdeling har utarbeidet et rammebudsjett.
Budsjettet forutsetter et arealbehov på 4 000m2. Innkjøring fra hovedvei er inkludert i budsjettet.
Arealbehovet kan bli noe mindre. Budsjettet vil selvsagt bli endret ut i fra reelt arealbehov.
Særlig kostnadene til asfalt vil bli påvirket av et lavere arealbehov.
Budsjettet er kvalitetssikret og det er benyttet sammenlignbare tall fra tall fra 3 aktører.
For å kunne gjennomføre prosjektet forutsetter Fræna kommune bruk avsatte midler til
«Varholvegen». Dette skal politisk behandles høsten 2018.
Prosjektstyrer og eier er Fræna kommune ved undertegnede
Vennlig hilsen
Hanne Brakstad
Einingsleder kultur

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur
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UTTALELSE VEDR. UTVIKLING TROLLKIRKA OG FARSTADSANDEN, FRÆNA
Tilrettelegging av reisemål og reiselivsprodukt, har stor betydning både for regionens befolkning og
tilreisende. Er et reisemål attraktivt for de som bor der, er det også attraktivt for tilreisende, - et
bærekraftig reisemål. Visit Nordvest omfatter alle 19 kommunene i Nordmøre og Romsdal, og et av
våre strategimål er å markedsføre hele denne regionen nasjonalt og i utvalgte internasjonale marked.
Både Trollkirka og Farstadsanden har over mange år vært med i vårt markedsmateriell som
presenterer regionen, både på papir og på nett.
Trollkirka og Farstadsanden har vært delvis tilrettelagt med skilting og parkeringsplasser. De siste
årene har veksten i reiselivsnæringen og vekst i antall tilreisende vært stor. Dette er positivt, men
det blir også samtidig en belastning på eksisterende stier og fasiliteter som toalett og rasteplasser. En
oppgradering og utvidelse av det som allerede er gjort, vil øke attraksjonskraften ytterligere og gjøre
opplevelsen bedre. Tilrettelegging for kommersielle aktører ser vi også på som veldig positivt.
Ringvirkninger av denne type tilrettelegging, bygger opp under vår hovedmålsetting; økt tilreising,
økt oppholdstid og større verdiskaping. Vandring er et av våre satsingsområder og tilrettelegging av
attraksjoner og aktiviteter innen vandring er et positivt tiltak som er med å bidra til å gjøre regionen
vår enda bedre kjent, og besøkt. Dette gjelder ikke bare for Fræna og Molde, men for hele vår region
(Nordmøre og Romsdal). Nærheten til flere av våre reiselivsikon, som Atlanterhavsvegen og
Trollstigen, gjør at de som besøker regionen på grunn av de store attraksjonene, nå også vil se at det
er enda mer å se og gjøre her.

Vennlig hilsen

Torunn Dyrkorn
ass. reiselivsdirektør

Visit Nordmøre & Romsdal AS – Tel. +47 70 23 88 00 – E-post: info@visitnorthwest.no
Avd. Molde: Torget 4, 6413 Molde
Avd. Kristiansund: Kongens Plass 1, Kristiansund – Postadresse: Pb. 508, 6501 Kristiansund

