Dagsorden styremøte GassROR IKS
Tid:
Sted:

Fredag 2. februar 2018 – kl. 08.15 til ca kl. 11.15
Formannskapssalen, Molde kommune.

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 02/18 Godkjenning av protokollen fra styremøte 01.12.2017
Sak 03/18 Orienteringer
Sak 05/18 Status økonomi
-

Med orientering om foreløpig årsregnskap for 2017.

Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid
Sak 07/18 Drøftingssak: Videre oppfølging av søknad fra Kjerringsundet
om refusjon av midler til Aukra kommune etter representantskapets møte
15.12.17
Sak 08/18 Søknad fra Møre og Romsdal turistforening – støtte til
utbedring og nybygg av Storlihytta
-

Søker om 1 mill. kr av totalt 8,5 mill. kroner.

Sak 09/18 Søknad fra Protomore – videreutviklingsmidler for 2018 og
2019
-

Søker om 2,85 av 8,7 mill. kroner

Sak 10/18 Søknad fra Atlanterhavsspelet – støtte til utvikling og
gjennomføring av 2018
Søker om 200.000 kr av totalt 1,9 mill. kroner.

Sak 11/18 Søknad fra Rabalderfestivalen – videreutvikling av festival i
Molde og samarbeid med Nesset Musikkfest
-

Søker om 150.000 kroner av et totalbudsjett på 1,65 mill. kroner for 2018.

Sak 12/18 Søknad fra Rabalderfestivalen – støtte til konsertserie for
barn&unge (Molde, Nesset, Rauma, Eide, Fræna og Aukra)
Søker om 150.000 kr av 798.000 kroner

Eventuelt
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SAK 02/18

Protokoll fra styremøte GassROR IKS
Tid:
Sted:

Fredag 1. desember 2017 – kl.08.15 – kl.10.40.
Formannskapssalen, Rådhuset, Molde kommune.

Deltakere:
Fra styret: Arne Sverre Dahl, Ole Bjørn Moen, Anders Skipenes (f.o.m. sak 64/17), Ketil
Ugelvik, Anne Grete Klokset og Gro Kosberg.
Fra administrasjonen: Daglig leder Arnt Sommerlund (referent).
Forfall: Tone Roaldsnes, Toril Hovdenak, Ingrid Husøy Rimstad.
Gjester: Advokat Per Øverbø og advokat Anna Reistad, fra Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS,
vedr. innledning til sak 64/17.

Sak 60/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret endret rekkefølgen på dagsorden.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 61/17 Godkjenning av protokollen fra styremøte 27.10.2017
Vedtak:
Protokollen fra styremøtet 27.10.2017 ble godkjent.

Sak 64/17 Saker til behandling på representantskapsmøte 15.12.17
Styreleder innledet, før advokat Per Øverbø holdt sitt foredrag om roller og ansvar ifølge Lov om
interkommunale selskaper. Øverbø delte også ut et opptrykket kompendium til styret.
Vedtak:
Styret tok innkalling og dagsorden til etterretning, og godkjente opplegget for saksframlegg til
representantskapsmøtet.
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Sak 62/17 Orienteringer
Daglig leder orienterte:
• Sjøfronten i Molde – pressekonferanse avviklet 10. november. Daglig leder deltok.
• Møte med Høgskolen i Molde – de inviterte daglig leder til drøfting av hvordan støtte til
deres satsing innovasjon/digitalisering kunne brukes/spisses. Avstemmes også mot NCE
iKuben.
• Møte med Protomore – forbereder søknad for ny periode/videreutvikling.
• Gassknutepunkt Nyhamna. Det er laget en oversikt over alle tilskudd fra
medlemsinstitusjonene til GassROR IKS ifbm. GKN sitt julekort.
• Atlanterhavsspelet – har mottatt e-postinfo om endelig spelsted. Ny
• Samspleis/Haukebøtunnelen. Dialog opprettet vedr. årets utbetaling. Mulig refinansiering.
• Norsk Senter for Trygg veg – sluttutbetaling og ny søknad – krever en avklaringsrunde.
• Molde folkehøgskole – søker støtte til innkjøp av sykler. Avvises administrativt.
• Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Sondert mulig søknad om støtte til ny tur-app og nett-side.
• Møre og Romsdal turistforening. Nylig innkommet søknad om støtte til utbedring av
Storlihytta.
• Rauma Rock – har kommet med ny søknad om Akademiet. Avvises administrativt – med
henvisning til styrets siste vedtak.
Vedtak:
Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 63/17 Status økonomi
Styret ba daglig leder sjekke opp avtaler med banker vedr. rentebelastning på kontoer.
Vedtak:
Styret tok orienteringen om økonomi og tilsagnstatus til etterretning.

Sak 65/17 Handlingsplan og budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Styret ba daglig leder utforme et saksframlegg til representantskapet, som beskriver og forklarer
forslaget til «Handlingsplan og budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021».
Styret ba også om at feil regneark (tabell) ble rettet, slik at «Kapital ved utgangen av året» ble korrekt
for årene 2018 til og med 2021.
Vedtak:
Styret godkjente forslag til «Handlingsplan og budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021» med
innkomne merknader.
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Sak 66/17 Søknad fra iKuben – støtte til utvikling av NCE for omstilling og
innovasjon («Rapid Transformation»)
Styreleder Arne Sverre Dahl reiste spørsmål om sin habilitet. Styret erklærte han habil før søknaden
ble realitetsbehandlet.
Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 5 mill. kroner (1 mill. kroner kroner per år i 5 år) til iKuben
- som støtte til utvikling av NCE for omstilling og innovasjon («Rapid Transformation»), slik det
er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres per år i tråd med finansieringsplan i søknad, at
tiltaket er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales årlig i perioden fra og med
2018 til og med 2022 mot dokumentasjon av påløpte kostnader og mot rapportering på
framdrift og måloppnåelse (jamfør søknad).

Sak 67/17 Søknad fra Skarbakkene SA – støtte til å dekke økte kostnader til
utvikling av rekrutteringsbakker
Vedtak:
GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 100.000 kroner til Skarbakkene SA til å dekke økte
kostnader i forbindelse videreutvikling av hoppanlegget slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført prosjekt.

Sak 68/17 Søknad fra MOI – støtte til å arrangere norgescup i skiskyting i
2018
Vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på 50.000 kroner til MOI som støtte til å arrangere Norgescup i
skiskyting i 2018, slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter gjennomført tiltak.
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Sak 69/17 Styremøter våren 2018
Vedtak:
•
•
•
•
•

Fredag 2. februar
Fredag 9. mars
Fredag 27. april
Årsmøte/representantskapsmøte fredag 25. mai.
Fredag 15. juni

Eventuelt
Intet.

Møtet slutt kl. 10.40.

Arne Sverre Dahl

Anne Grete Klokset

Ketil Ugelvik

Ole Bjørn Moen

Anders Skipenes

Gro Kosberg

Toril Hovdenak (sett)

Ingrid Husøy Rimstad (sett)

Tone Roaldsnes (sett)

Arnt Sommerlund
Referent
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SAK 03/18

Orienteringer










Info om undervegsevaluering av NCE iKuben etter 2 år.
– Møre og Romsdal fylkeskommune: 4,5 mill. kr 2018-2020
MOI/Rival - varslet søknad om støtte til snøkanonanlegg i Tusten
Nordveggen/Romsdal Innovasjon – ny søknad om FoI-aktiviteter i
Innovasjonssenter – må avslutte etableringsfasen først
Sykkelbane – luftet søknad fra FAU ved Nordbyen skole/Nordbyen
velforening
Raumarock – send søknad om prosjekt "Romsdalseggen"
Reduksjon i Aukras tilskudd - tilbakevirkende 2017: 448.000,-.
Møte med Romsdalsmuseet - om mulig kjøp av museet i Bud
Forespørsel om mulig reiselivsplan Fræna og Eide
Daglig leder representerte på festaften for markering av NCE iKuben 18.01

1

24. januar 2018

Notat vedr. Øyriketprosjektet
Visit Nordmøre og Romsdal AS lyste ut stillingen til Øyriket-prosjektet som «opplevelsesskredder» i
100% over en 3-års-periode, 2017-2020, som det ble søkt om midler til fra bl.a. Gassror.
Det kom inn 15 søknader på stillingen, i tillegg til et innspill fra firmaet 2469 Reiselivsutvikling AS
vedr. en annen måte å drive prosjektet frem på. Etter en grundig vurdering av både søkere og 2469
Reiselivsutvikling AS sitt tilbud, så valgte vi å gå for sistnevnte. Firmaet har utviklet et praktisk verktøy
for destinasjonsutvikling, som bruker prinsippene for en bærekraftig reiselivsutvikling. Verktøyet
omfatter; analyse av destinasjonen og markedsmuligheter, målgruppeorientert
produktutvikling/pakketering og vertskapsfunksjon, infrastruktur og mobilitet, utvikling av profil og
markedsføring, distribusjon og salg.
Avtalen med 2469 Reiselivsutvikling AS gir prosjektet i motsetning til å ansette kun en person, tilgang
på et stort kompetansemiljø, som bidrar inn i prosjektet gjennom hele prosjektperioden 2017-2020.
Prosjektleder er Jan Sverre Sivertsen, og tillegg er følgende personer delaktig i prosjektet på det
nåværende tidspunkt; Børre Berglund, Trond Amland, Morten Torp, Synnøve Aabrekk. Disse innehar
spisskompetanse innen bl.a. analyse, produkt- og konseptutvikling, markedsføring, salg og
distribusjon.
Det er gjennomført flere samlinger med aktørene i Øyriket, og det planlegges en nå i april:
5. oktober 2017: Oppstartsmøte med analyser av ressurser og markedsmuligheter, Molde
11-12 januar 2018: Samling på Finnøya
19-20 april 2018: Samling Midsund
Hovedmålsettingen med prosjektet er at det skal komme konkret produktutvikling/flere
reiselivsopplevelser som skal skape verdiskaping i regionen. Vi ser positivt på starten av prosjektet,
og har tro på at dette skal bli en produktiv prosjektperiode.
Ved ytterligere spørsmål vedr. prosjektet, ta gjerne kontakt med undertegnede eller prosjektleder
Jan Sverre Sivertsen sivert@2469reiseliv.no

Vennlig hilsen

Torunn Dyrkorn
Ass. Reiselivsdirektør
Visit Nordmøre & Romsdal AS

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

Norsk Tindesenter Eiendom AS
Havnegata 2
6300 Åndalsnes
www.tindesenteret.no

Dato: 19.01.2018

Kreves for 4,2 mill. i moms og skatt – klager på vedtaket
Etter utbyggingen av Norsk Tindesenter i 2016, fikk Norsk Tindesenter Eiendom AS bokettersyn fra
Skatt Midt. De var spesielt interessert i fradragsføringen av merverdiavgift på klatreveggen i
senteret.
Norsk Tindesenter har i forbindelse med utbyggingen brukt juridisk bistand og revisor i vurdering av
merverdiavgiftsføringen for klatreveggen og museet. Like før jul i fjor fikk vi imidlertid tilsendt et vedtak

fra Skatt Midt der de mener klatreveggen i Norsk Tindesenter ikke er tilstrekkelig nært knyttet til
museet og dermed ikke gir rett til fradrag for merverdiavgift.
Med bakgrunn i dette fikk Norsk Tindesenter krav om innbetaling av kr. 3.425.876.- i for mye
fradragsført inngående merverdiavgift, samt en straffeskatt på kr. 685.175.- I tillegg er det også
påløpt renter på kr. 98.094.Dette betyr et samlet krav fra Skatt Midt overfor Norsk Tindesenter på over 4,2 millioner kroner.
Ca. 210.000.- av dette beløpet var ventet fra vår side som følge av utleie av kontorer til statlige
leietakere.
Kravet fra Skatt Midt er i all hovedsak knyttet til klatreveggen. Vi har altså ikke fått gjennomslag
for at klatreveggen, i tillegg til å brukes til idrett, også er en viktig attraksjon i Norsk Tindesenters
museum og opplevelsessenter.

Klatrevegg i Tindesenteret
Helt fra de første skissene til et nasjonalt tindesenter i Åndalsnes ble laget, har en klatrevegg vært
med i planene. Dette kom som en følge av en besøksrunde i 2008 til Fjordsenteret i Geiranger,
Norsk Fjellmuseum i Lom og Norsk Bremuseum i Fjærland.
Fellestrekkene for alle disse museene var at de hadde svært liten aktivitet utenom hovedsesongen,
i all hovedsak fra grupper – og alle tre stedene var lite benyttet av lokalbefolkningen.
Vi mente derfor at en klatrevegg kunne være med på å skape et levende senter, og dermed være til
glede både for lokalbefolkningen til trening og aktiviteter - og samtidig en opplevelse for besøkende
i senteret som dermed ville få se ekte klatring og kunne oppleve høydefølelsen i praksis.
Klatreveggen i Norsk Tindesenter har hele tiden vært tenkt brukt både til trening, aktiviteter for
barn og ungdom - og ikke minst som en sentral attraksjon for museet. I tillegg ville museet kunne
tilby aktiviteter og opplevelser for bedrifter, der klatreveggen ble brukt sammen med de andre
delene av museet, som f.eks. filmopplevelsen.
Vi har vært klar over problematikken knyttet til merverdiavgift på den delen av bruken som gikk til
trening. Styret i Norsk Tindesenter brukte derfor allerede i 2014 juridisk hjelp til å utrede hvordan vi
skulle registrere og føre merverdiavgift ifm. klatreveggen.

Norsk Tindesenter
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Konklusjonen fra vår advokat og revisor var da at klatreveggen ville ha delt bruk; en med klatring
og en som del av museet. I og med at eiendomsselskapet i Norsk Tindesenter leide ut til
driftsselskapet, som har ulike former for drift i de leide arealene, var det driftsselskapet som
skulle fordele merverdiavgift på avgiftspliktig (museet) og avgiftsfri (klatreveggen) omsetning. Vi
har forholdt oss til denne anbefalingen.

Styrets behandling:
Styret i Norsk Tindesenter har behandlet saken og vedtatt å klage på følgende forhold i vedtaket fra
Skatt Midt:
•

Kr. 2.914.929.- i for mye fradragsført inngående avgift knyttet til klatreveggen:
Vi fastholder at klatreveggen er en viktig del av museet og en av de store opplevelsene for
våre besøkende.

•

Kr. 288.203.- i for mye fradragsført inngående avgift knyttet til fellesareal i 1 etasje:
Vår advokat mener dette er en åpenbar feil.

•

Kr. 685.175.- i straffeskatt:
Vi mener at vi handlet i god tro ut fra en forhåndsuttalelse fra Skatt Midt til klatreveggen i
Orkanger i 2013 som er i tråd med den praksis vi har fulgt og de vurderinger som var gjort i
samråd med revisor og advokat.

•

Påløpte renter ifm. utleie av kontor til ikke avgiftspliktige leietakere:
På oppstartmøte for bokettersyn spurte vi om vi skulle betale inn dette beløpet som vi var
enige i, men vi fikk beskjed om å vente til vedtak forelå.

Selv om Norsk Tindesenter nå påklager vedtaket, må vi i første omgang uansett innfri kravet fra
Skatt Midt og saksbehandlingstiden i klagenemnda vil være rundt 2 år.
Rauma kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har tidligere garantert med 10 millioner
hver for et lån som Norsk Tindesenter har hos Kommunalbanken.
For å dekke kravet og unngå at garantien blir utløst, foreslår styret i Norsk Tindesenter i samråd
med administrasjonen i Rauma kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune en utvidelse av
aksjekapitalen med 4,2 millioner.
Gitt politisk aksept for dette i kommune og fylke, vil styret i Norsk Tindesenter foreslå dette til en
ekstraordinær generalforsamling i selskapet, der aksjekapitalen utvides gjennom en rettet emisjon
mot Rauma kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune som går inn med 2,1 millioner hver
Norsk Tindesenter Eiendom AS har de to første driftsårene klart sine forpliktelser. Selv om selskapet
har et regnskapsmessig negativt resultat som følge av store avskrivninger, er det positiv
kontantstrøm i selskapet.
Hvis Norsk Tindesenter når gjennom med vår klage til Skatt Midt, vil refundert merverdiavgift gå til
nedbetaling av lån.

Åndalsnes 19. januar 2018
Fred Husøy, styreleder

SAK 4/18 er ikke med pga. feilnummerering. Se protokoll.

SAK 05/18
Status tilsagn des 201/jan 2018
Tilsagn:
Haukebøen - Samspleis AS
Vann til Nyhamna
iKuben - Arenaprosjektet
Romsdalsmuseet
Molde kommune m.fl. - Byregionprogr. fase 2
Gassknutepunkt Nyhamna
Gassknutepunkt Nyhamna - 10 år Nyhamna
ROR - utviklingsprosjekter 2017
RaumaRock-akademiet 2017
Midsund IL - steintrapper
Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.
Møreaksen - Menon-utredning
Norsk senter for trygt veiarbeid AS - etablering
Vestnes NF - prosjekt sjøfront
NMK Molde - bilcross/rallybane
Molde kunnskapspark/iKuben - prototypelab
Isfjorden IL - kunstfrosset skøyte- og hockeybane
Skaret Skisenter/MOI - rulleskiløype
Molde NF m.fl. - Gründer-/Innovasjonscamp-finaler
Molde NF - karrieredagene 2015 og 2016
Molde NF - karrieredagene 2017-2018-2019
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"
Romsdal kystlag - storbåtnaust/kystsenter fase1

Utbet. i 2017: Rest av tilsagn: Total sum:
Tilbakeført:
5 000 000
20 000 000
75 000 000
2 500 000
6 000 000
500 000
1 000 000
2 000 000
8 000 000
263 363
793 453
1 250 000
3 000 000
4 500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
250 000
250 000
250 000
750 000
100 000
100 000
210 000
210 000
379 000
371 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
51 617
448 383
500 000
800 000
800 000
1 600 000
100 000
400 000
1 500 000
1 500 000
30 000
90 000
150 000
300 000
450 000
450 000
150 000
300 000
450 000
100 000
100 000
Rauma og Vestnes - «Eksportvegen inn i NTP»
408 750
408 750
Midsund NF - Masterplan Utvikling fiskeri og havbruk»
666 667
666 667
Molde NF - sjøfronten og torg
1 900 000
1 900 000
Aukra kommune - formidling krigsminne
100 000
100 000
Nesset Musikkfest - treårig utvikling
50 000
100 000
150 000
Høgskolen i Molde - treårog satsing innovasjonsmiljø
3 200 000
3 200 000
Midsund Næringsforum m.fl. - masterplan reiseliv
100 000
100 000
Nordveggen/Norsk Tindesenter - Via Ferrata
800 000
800 000
Aukra m.fl. – forprosjekt sykkeltilrettelegging
131 262
300 000
168 738
Foreninga Andersgardløa – støtte til skifertak
50 000
50 000
Astero/Nordic Plastic Recykling
800 000
800 000
Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling
250 000
750 000
1 000 000
Visit Nordmøre og Romsdal AS - opplevelsesskredder
1 275 000
1 275 000
Moldejazz - nytt flygel + reparasjon gammelt
1 150 000
1 150 000
Skarbakkene SA - videreutvikling rekruttbakker
112 500
37 500
150 000
Nesset Næringsforum - Mardøla formidlingssenter
300 000
300 000
Molde kommune - fasadeprosjekt
200 000
200 000
Nordveggen AS - Innovasjonssenter Åndalsnes
500 000
500 000
Teatret Vårt - støtte til mobil sceneløsning
200 000
200 000
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturturisme
300 000
300 000
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018
250 000
250 000
Molde Tae Kwon Do Klubb - NM 2018
50 000
50 000
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir
50 000
50 000
NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt
5 000 000
5 000 000
MOI - norgescup i skiskyting i 2018
50 000
50 000
Skarbakkene SA - støtte til merkostn. rekruttbakker
100 000
100 000
13 227 742

48 150 753

124 500 417

Merknad:
Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
2 år: 2016 og 2017 - se sak 23/15
Sak 17/12 - investeringstilskudd på 8 mill. kr.
Sak 32/15. Fordelt over 3 år.
3 år: 2016, 2017 og 2018 - belastes løpende
Sak 16/17
Sak 22/17
Sak 13/17
Sak 17/16
Sak 19/16
Sak 01/17
Sak 28/16
Sak 37/16
Se sak 38/15
Se sak 40/15 - 2 år a' 800.000 kr
se sak 39/15
Se sak 17/15
Se sak 17/15 - for 2015,2016 og 2017
Sak 07/16 - for 2015 og 2016
Sak 23/17 - for 2017, 2018 0g 2019
Sak 50/16 - forskjøvet fra 2016 til 2017-2018-2019
Sak 49/16
Sak 02/17
Sak 08/17 - se 30. juni 2017

Sak 37/17 - møte 30.06.17
Sak 38/18
Sak 39/17 - over 3 år
Sak 40/17 - over 3 år
Sak 41/17
Sak 51/16
Sak 58/16
Sak 07/17
Sak 09/17
Sak 10/17 - støtte over 2 år
Sak 12/17 - støtte over 3 år
Sak 14/17
Sak 57/16 - behandlet i 2017 - se og sak 31/17
Sak 15/17
Sak 24/17
Sak 30/17
Sak 49/17
Sak 50/17 - over 3 år
Sak 51/17
Sak 58/17
Sak 59/17
Sak 66/17 - over 5 år (5x1 mill kr)
Sak 68/17
Sak 67/17

Forts. SAK 05/18

Økonomiske rapporter
Desember- 2017

GassROR IKS
Innhold
Resultat
Balanse
Resultat spesifisert
Balanse spesifisert

Sparebank 1 SMN Regnskap AS

-26.01.2018

Resultat Desember
Hittil regnskap

Tilførte midler

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

26 717 468

25 631 000

25 631 000

1 086 468

24 827 239

0

0

0

0

108 768

-13 227 742

-19 000 000

-19 000 000

5 772 258

-10 638 184

13 489 726

6 631 000

6 631 000

6 858 726

14 297 823

2 380

0

0

2 380

0

Andre godtgjørelser oppgpl.

-100 454

-93 000

-93 000

-7 454

-100 000

Arbeidsgiveravgift og pensj

-12 980

0

0

-12 980

-16 960

Andre personalkostnader

-313 724

-348 000

-348 000

34 276

-335 341

Verktøy, inventar, driftsm.

-2 016

0

0

-2 016

-3 780

Provisjonsinntekt
Utbetalte midler
Netto tilførte midler
Lønn til ansatte

Reparasjon og vedlikehold

-38 800

0

0

-38 800

0

-203 209

-14 000

-14 000

-189 209

-85 658

-71 957

-78 000

-78 000

6 043

-127 268

-478

0

0

-478

-408

-3 620

0

0

-3 620

0

Salg, reklame og repr.

0

0

0

0

-4 875

Kontingenter og gaver

-14 840

0

0

-14 840

-13 285

Fremmede tjenester
Kontorrekvisita
Telefon og porto
Reise/ diett

Andre kostnader

-1 052

-132 000

-132 000

130 949

-889

Gassknutepunkt Nyhamna

-1 459 730

0

0

-1 459 730

-1 447 474

Driftsresultat

11 269 248

5 966 000

5 966 000

5 303 248

12 161 886

699 103

698 000

698 000

1 103

575 621

Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat e. Finans

GassROR IKS

-418

0

0

-418

-6 012

11 967 933

6 664 000

6 664 000

5 303 933

12 731 496

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 26.01.2018

Balanse 2017
IB

Hittil Des

Hittil Des + IB

Kundefordringer

3 982 412

-3 884 989

97 423

Andre fordringer

39 920

-39 920

0

Kontanter, bank og post

50 179 571

14 093 577

64 273 148

Omløpsmidler

54 201 903

10 168 668

64 370 571

Eiendeler

54 201 903

10 168 668

64 370 571

Opptjent egenkapital

-52 352 575

-11 967 933

-64 320 509

Egenkapital

-52 352 575

-11 967 933

-64 320 509

-2 324 105

1 866 399

-457 705

474 777

-67 134

407 643

-1 849 328

1 799 265

-50 063

-54 201 903

-10 168 668

-64 370 571

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avg.
Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 26.01.2018

Resultat Desember
Hittil regnskap

3400 TILFØRTE MIDLER
Tilførte midler
3729 MOMSKOMPESASJON INNT
Provisjonsinntekt

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

26 717 468

25 631 000

25 631 000

1 086 468

24 827 239

26 717 468

25 631 000

25 631 000

1 086 468

24 827 239

0

0

0

0

108 768

0

0

0

0

108 768

-13 227 742

-19 000 000

-19 000 000

5 772 258

-10 638 184

-13 227 742

-19 000 000

-19 000 000

5 772 258

-10 638 184

13 489 726

6 631 000

6 631 000

6 858 726

14 297 823

5000 LØNN TIL ANSATTE

-22 000

0

0

-22 000

0

5099 LØNN GKP-NYHAMA

24 380

0

0

24 380

0

2 380

0

0

2 380

0

-454

0

0

-454

0

-100 000

-93 000

-93 000

-7 000

-100 000

-100 454

-93 000

-93 000

-7 454

-100 000

-12 980

0

0

-12 980

-16 960

4000 UTBETALTE MIDLER
Utbetalte midler
Netto tilførte midler

Lønn til ansatte
5310 KILOMETERGODTGJØRELS
5330 STYREHONORAR
Andre godtgjørelser oppgpl.
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Arbeidsgiveravgift og pensj

-12 980

0

0

-12 980

-16 960

-313 724

-348 000

-348 000

34 276

-335 341

-313 724

-348 000

-348 000

34 276

-335 341

-2 016

0

0

-2 016

-3 780

-2 016

0

0

-2 016

-3 780

0

0

0

0

-366 009

6629 MOMSKOMPESASJON INNT

0

0

0

0

366 009

6690 REPARASJON OG VEDLIKE

-38 800

0

0

-38 800

0

5900 HONORAR DAGLIG LEDER
Andre personalkostnader
6552 PROGRAMVARE
Verktøy, inventar, driftsm.
6628 MOMSKOMPENSASJON KO

Reparasjon og vedlikehold
6701 REVISJONSHONORAR
6705 REGNSKAPSHONORAR
6790 ANNEN FREMMED TJENEST
Fremmede tjenester
6800 KONTORREKVISITA

-38 800

0

0

-38 800

0

-24 000

-14 000

-14 000

-10 000

-29 304

-57 214

0

0

-57 214

-56 354

-121 995

0

0

-121 995

0

-203 209

-14 000

-14 000

-189 209

-85 658

-31 374

0

0

-31 374

-7 510

6829 MOMSKOMPENSASJON KO

0

0

0

0

-108 768

6860 MØTE, KURS, OPPDATERIN

-40 583

-78 000

-78 000

37 417

-10 990

-71 957

-78 000

-78 000

6 043

-127 268

-420

0

0

-420

-408

-58

0

0

-58

0

Kontorrekvisita
6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC
6940 PORTO
Telefon og porto

-478

0

0

-478

-408

-2 646

0

0

-2 646

0

7101 Åpnet pr. 26.09.17

-618

0

0

-618

0

7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPP

-356

0

0

-356

0

-3 620

0

0

-3 620

0

0

0

0

0

-4 875

7100 BILGODTGJØRELSE,OPPGA

Reise/ diett
7320 REKLAMEKOSTNAD
Salg, reklame og repr.
7420 GAVER, FRADRAGSBERETT
Kontingenter og gaver

0

0

0

0

-4 875

-14 840

0

0

-14 840

-13 285

-14 840

0

0

-14 840

-13 285

7770 BANK- OG KORTGEBYR

-692

0

0

-692

-982

7790 ANNEN KOSTNAD

-360

-132 000

-132 000

131 640

94

-1 052

-132 000

-132 000

130 949

-889

Andre kostnader

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 26.01.2018

Resultat Desember

Hittil regnskap

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

6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE

-546 397

0

0

-546 397

-499 200

6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE -

-78 875

0

0

-78 875

-45 300

6602 GKP-N PROFILERING - MAR

-129 172

0

0

-129 172

-207 483

6603 GKP-N RUNDEBORDSKONF

-341 792

0

0

-341 792

-334 859

6604 GKP-N MØTEUTGIFTER

-19 540

0

0

-19 540

-17 497

6605 GKP-N REISER - SEMINAR

-67 122

0

0

-67 122

-92 112

6608 GKP-N STYRINGSGRUPPE

0

0

0

0

-60 000

6609 GKP-N ONS 2016

0

0

0

0

-183 473

-239 651

0

0

-239 651

0

-37 180

0

0

-37 180

-7 550

Gassknutepunkt Nyhamna

-1 459 730

0

0

-1 459 730

-1 447 474

Driftsresultat

11 269 248

5 966 000

5 966 000

5 303 248

12 161 886

699 103

698 000

698 000

1 103

575 621

699 103

698 000

698 000

1 103

575 621

-418

0

0

-418

-6 012

6610 GKP-N NYHAMNA 10 ÅR
6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADE

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

GassROR IKS

-418

0

0

-418

-6 012

11 967 933

6 664 000

6 664 000

5 303 933

12 731 496

Side 2

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 26.01.2018

Balanse 2017

1500 KUNDEFORDRINGER

IB

Hittil Des

Hittil Des + IB

3 625 412

-3 527 989

97 423

357 000

-357 000

0

3 982 412

-3 884 989

97 423

39 920

-39 920

0

1530 OPPTJENT, IKKE FAKTURERT
Kundefordringer
1740 ANDRE FORSKUDDSBETALTE K
Andre fordringer

39 920

-39 920

0

1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857

19 884 779

13 619 319

33 504 097

1925 BFH 4100.72.54510

21 001 199

315 851

21 317 050

1926 BFH 4100 72 75461

9 293 593

158 407

9 452 000

Kontanter, bank og post

50 179 571

14 093 577

64 273 148

Omløpsmidler

54 201 903

10 168 668

64 370 571

Eiendeler

54 201 903

10 168 668

64 370 571

2050 ANNEN EGENKAPITAL

-52 352 575

0

-52 352 575

0

-11 967 933

-11 967 933

Opptjent egenkapital

-52 352 575

-11 967 933

-64 320 509

Egenkapital

-52 352 575

-11 967 933

-64 320 509

-2 324 105

1 866 399

-457 705

-2 324 105

1 866 399

-457 705

474 777

-67 134

407 643

0

0

0

474 777

-67 134

407 643

-1 849 328

1 799 265

-50 063

-54 201 903

-10 168 668

-64 370 571

2090 UDISPONERT RESULTAT

2400 LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld
2740 FYLKESSKATTESJEFEN
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG.
Skyldige offentlige avg.
Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 26.01.2018

Saksframlegg
Sak 06/18 Sluttutbetaling til Norsk Senter for Trygt Vegarbeid
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 500.000
kroner, og ber om å få tilbakebetalt 129.000 kroner av NSTV.
Alternativ B: GassROR IKS avkorter den totale støtten til NSTV til det som er utbetalt til
629.000 kroner.

Bakgrunn
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.»
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Budsjettet i søknad var slik:

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.
2

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.

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.
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•
•

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:
•
•
•
•
•
•
•

Sak06-18 Vedl1 E-post-om-sluttutbetaling-fra-NSTV-161017
Sak06-18 Vedl2 Sluttrapport NSTV
Sak06-18 Vedl3 Prosjektregnskap NSTV - del3
Sak06-18 Vedl4 Revisors uttalelse prosjektregnskap 201017
Sak06-18 Vedl5 Årsberetning2016_TrygtVegarbeid
Sak06-18 Vedl6 Resultatregnskap_Periode__jan_nov_2017_TrygtVegarbeid
Sak06-18 Vedl7 Kapitalforhøyelse-NSTV-pr151217
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Arnt Sommerlund
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Sivert <sivert@utogopp.no>
fredag 13. oktober 2017 13.57
Arnt Sommerlund
Hege Holltrø
Norsk Senter for Trygt Vegarbeid - siste rapport og ny søknad GassRor
2017_GassROR_.docx; Sluttrapport GassRor.pdf; Prosjektregnskap NSTV
sign.pdf

Hei,
På vegne av Norsk Senter for Trygt Vegarbeid sendes siste rapport og betalingsanmodning for restbeløp på
kr 371 000,- av totalt innvilget kr 1 000 000,-.

Denne rapporten samt tidligere delrapporter danner også grunnlag for ny søknad om støtte fra GassRor
IKS - se vedlegg "2017_GassROR".
På vegne av selskapet takker vi så mye for støtten så langt og håper også at GassRor er med videre i dette
viktige arbeidet.
NB:
Fra nå av vil det være Hege Holltrø (daglig leder) som vil være kontaktpunktet ift opplysninger rundt
rapportering og søknad da undertegnede logger av i dag og setter kursen sydover straks.
Kontaktinfo Hege:
mail: hege@trygtvegarbeid.no
tel: 984 77 347

Med vennlig hilsen
Sivert

Jan Sverre Sivertsen (Sivert)
Rådgiver og prosjektleder
Tel: +47 41 45 06 42
www.2469reiseliv.no
www.utogopp.no
E-post: sivert@2469reiseliv.no
E-post: sivert@utogopp.no
Kan ik k e v ise det k oblede bildet. Filen k an v ære fly ttet, ha fått ny tt nav n eller v ære slettet. Kontroller at k oblingen pek er til rik tig fil og plassering.
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----------------------------------------------------------------Viktig! Denne e-posten er konfidensiell og kan inneholde fortrolig informasjon. E-posten må verken kopieres, fremvises eller på noen annen
måte bli brukt av en annen person enn adressaten. Ikke-autorisert bruk, fremvisning eller kopiering er strengt forbudt og kan være ulovlig.
Vær vennlig å slette e-posten og kontakte oss dersom du har mottatt denne ved en feil eller misforståelse.
Important! This message is intended solely for the person or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential
information. If you are not the intended recipient, please be notified that any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If
you have received this message by mistake, please let us know and delete it from your system.
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RAPPORT  -  GASSROR  IKS  

Prosjektnavn:  Norsk  Senter  for  Trygt  Vegarbeid,  utviklingssprosjekt  

Kontaktperson:  Hege  Holltrø,  daglig  leder  

  

1.  Bakgrunn    
Bakgrunn  for  etableringen  av  selskapet  «Norsk  Senter  for  Trygt  Vegarbeid  
AS»,  forkortet  Trygt  Vegarbeid:    
En  av  bedriftene  som  er  aktive  i  innovasjonsarbeidet  i  Rauma  er  Arvid  Gjerde  
AS,  Norges  ledende  bedrift  innen  vegsikring.  Selskapet  har  gjennom  hele  sin  
eksistens   utviklet   sine   prosedyrer   for   tjenesteproduksjon.   Gründeren   Arvid  
Gjerde   har   satt   fokus   på   at   han   som   entreprenør   som   jobber   i   trafikkert  
vegbane,  ikke  har  noen  mulighet  for  fysisk  trening  av  sine  ansatte.  Dette  gjør  
at   han   føler   et   stort   ansvar   for   sine   ansatte,   og   flere   arbeidsoperasjoner  
krever   at   to   personer   gjennomfører   dem   i   stedet   for   en.   Arvid   Gjerde   sin  
kompetanse  vil  bli  brukt  ved  utvikling  av  simuleringsverktøy  i  senteret.  Arvid  
Gjerde  AS  tok,  sammen  med  utviklingsselskapet  Nordveggen  AS  inititiativet  
til  å  etablere  et  kompetansesenter  for  aktører  som  utfører  arbeid  i,  og  ved,  
trafikkert   vegbane.   Kompetansesenteret   tar   mål   av   seg   å   bli   et   nasjonalt  
senter  for  kursing,  simulering  og  produkt/tjenesteutvikling  innen  dette  feltet.    
Følgende  er  aksjonærer  i  selskapet:  
Romsdal  Innovasjon  AS  (51  %)    
Arvid  Gjerde  AS  (16,5  %)    
Nils  Heggem  AS  (16,5  %)    
Astero  AS  (16  %)    
    
Styret  består  av:    
Per  Olav  Myrstad,  styreleder  (Astero  AS)    
Jon  Daniel  Nesje  (Romsdal  Innovasjon  AS)    
Nils  Ivar  Heggem  (Nils  Heggem  AS)    
Arvid  Gjerde  (Arvid  Gjerde  AS)    
I  tillegg  har  Nordveggen  AS  observatørstatus  i  styret.    
    
2.  Formål  og  målsetting    
Visjonen  til  selskapet  er  å  bidra  til  å  forhindre  ulykker,  uønskede  hendelser  
og  dødsfall  som  følge  av  arbeid  i,  og  ved,  trafikkert  vegbane.  Gjennom  dette  
ønsker  vi  å  bidra  til  å  nå  Stortingets  null-visjon  ift  trafikulykker.    
Gjennom   å   ta   i   bruk   forskning   og   utviklingsarbeid,   eksisterende   teoretiske  
program  samt  kombinere  dette  med  trening  gjennom  simulering  og  fysiske  
øvelser  mener  vi  at  det  ligger  store  muligheter  for  nye  produkter  og  tjenester  
innen   opplæring   og   sikkerhet   knyttet   til   vei.   Trygt   Vegarbeid   skal   ta   en  
nasjonal  posisjon,  med  internasjonale  ringvirkninger,  når  det  gjelder  utvikling  
av  program  for  kurs  og  opplæring  på  dette  feltet.    
    

  

  

3.  Gjennomføring,  aktiviteter  og  måloppnåelse    
GJENNOMFØRING    
I  siste  del  av  denne  prosjektfasen  har  Hege  Holltrø  kommet  inn  som  daglig  
leder  i  prosjektet.  Holltrø  har  vært  den  drivende  kraften  i  prosjektet  siden  april  
2017   og   har,   med   sin   kompetanse   og   bakgrunn,   vært   avgjørende   for   å  
komme   i   posisjon   hos   kunder   og   leverandører   innen   vegsikkerhet.   Også  
styreleder,   Per   Olav   Myrstad,   har   lagt   ned   en   betydelig   innsats   i   denne  
perioden.  
    
AKTIVITETER    
REISEVIRKSOMHET   	
 
Det  har  vært  gjennomført  en  rekke  møter  med  aktuelle  aktører  som  kan  bidra  
til   å   utvikle   selskapet   samt   møter   med   potensielle   kunder   og  
samarbeidspartnere.  Daglig  leder  har  også  vært  på  messer  for  vegsikkerhet  
sammen  med  bl.a.  Arvid  Gjerde  AS  som  samarbeidspartner.  Det  har  også  
vært  en  del  reisevirksomhet  i  forbindelse  med  Trygt  Vegarbeids  engasjement  
og  medlemsskap  i  Norwegian  Tunnel  Safety  Cluster  (Arena-prosjekt).  
  
INNKJØP  AV  KONSULENTBISTAND  OG  RÅDGIVING   	
 
Siden  februar    2017  har    Hege  Holltrø  og  Jan  Sverre  Sivertsen  hatt    ansvar  
for   prosjektledelse   og   den   eksterne   rådgivingen   mot   selskapet.   Siden   mai  
2017  har  Holltrø  vært  ansatt  som  daglig  leder  i  selskapet.  Holltrø  har  hatt  det  
overordnede  ansvaret  for  utviklingsprosjekt  og  produktutvikling  med  bistand  
fra  Sivertsen.    
  
INNKJØP  AV  DESIGNTJENESTER      
Utviklingen   av   selskapets   profil   og   markedsflater   har   vært   gjennomført   i  
samarbeid  med  Anunatak  AS    som  har  utarbeidet  et  profil  og  designgrunnlag  
for  web  og  profilering  av  Norsk  Senter  for  Trygt  Vegarbeid.    
Trygt  Vegarbeid  har  også  laget  en  promofilm  sammen  med  blant  annet  Arvid  
Gjerde  AS  og  Nils  Heggem  AS  i  tillegg  til  en  film  i  samarbeid  med  brann-  og  
redningstjenesten  i  Nord-Trøndelag.  
Selskapet  har  hatt  en  aktiv  sosiale  media  profil  og  spesielt  på  facebook  er  

  

  

Trygt  Vegarbeid  attraktiv  og  våre  filmsnutter  har  nådd  nesten  30  000  brukere  
med  stort  engasjement.  
  
UTVIKLING  OG  TESTING  AV  IDE/LØSNING      
Etter   å   ha   vært   i   kontakt   og   dialog   med   flere   miljøer   som   kombinerer  
opplæring   med   simuleringsteknologi   har   valget   foreløpig   falt   på   SINTEF-
miljøet  sin  FoU  virksomhet.  Gjennom  en  helhetlig  tilnærming  som  innebærer  
bruk  av  hjerneforskning  som  grunnlag  for  utvikling  av  simuleringsløsninger  
ønsket  selskapet  at  SINTEF  utarbeidet  en  første  pilot  som  viser  hvordan  en  
slik   simuleringsdel   kan   fremstå   og   benyttes   i   opplæringssammenheng.   I  
etterkant   av   dette   arbeidet   har   daglig   leder   jobbet   tett   med   SINTEF   for   å  
videreutvikle  både  det  tekniske  og  det  pedagosgiske  materiellet.  
Simuleringspilot   basert   VR-teknologi   har   blitt   presentert   sammen   med  
grunnleggende  adferds-  og  hjerneforskning,  og  denne  piloten  var  et  første  
steg  på  veien  mot  en  simuleringsdel  av  det  totale  opplæringsmiljøet  i  Trygt  
Vegarbeid.  Simuleringspiloten  vil  være  verktøyet  som  skal  gjøre  selskapets  
opplæringstjenester  unikt.      
Når  det  gjelder  konkrete  opplæringsprodukter  så  arbeides  det  videre  med  å  
få  på  plass  følgende  opplæringsprogram  med  mål  om  å  ha  de  første  klare  i  
markedet  i  Q3  og  Q4  2017:    
•   ROS  (Risiko  Optimalisert  i  System),  et  HMS  kurs  der  «Serious  gaming»  
(VR)  er  vertkøy    
•   Kurs  i  selvredningsprinsippet  i  tunnel,  «Serious  gaming»  (VR)  er  vertkøy    
◦   Kurs  i  hvordan  trafikkanter  selv  skal  handle  for  å  berge  seg  ved  uhell  og  
brann  i  tunnel    
•   Arbeidsvarslingskurs,  klasserom  og  «Serious  gaming»  (VR)  er  verktøy    
◦   Kursrekke   som   tar   for   seg   de   lovpålagte   arbeidsvarslingskursene   og  
videreutvikler  disse  med  VR  som  verktøy    
•   «Et  Verdig  Farvel»  skapt  i  VR.      
◦   Et  program  som  går  på  bevisstgjøring  av  unge/nye  trafikkanter  om  farene  
ved  og  konsekvensen  av  risikofylt  ferdsel  i  trafikk    
•   Program  tilpasset  den  enkelte  tjenestekjøper  og  evt.  i  kombinasjon  med  
Runehamartunnelen.      
  
KOMPETANSEUTVIKLING  OG  NETTVERKSBYGGING    
Det  har  vært  lagt  ned  mye  ressurser  i  å  knytte  kontakter  og  bygge  nettverk  
innen  trafikksikkerhet  og  vegarbeid.  Mye  av  denne  nettverksbyggingen  har  
bestått  i  møtevirksomhet  med  vegmyndigheter  (Vegdirektoratet  og  Statens  
Vegvesen)  og  kontakt  med  FoU-miljøer  (SINTEF,  NTNU,  Making  View  AS,  

  

  

Offshore   Simulator   Centre   AS   m.fl.).   Som   beskrevet   i   forrige   punkt   så   har  
dette   bla.a.   resultert   i   et   samarbeid   med   SINTEF   for   utvikling   av  
simuleringspilot   og   forestående   utviklingsprosjekt   med   bakgrunn   i   MBE  
(Mind,   Brain,   Education)-teorien   innen   opplæring   gjennom   å   koble  
simulering,  kursing  og  faktisk  utprøving.    
Vi   har   knyttet   til   oss   en   av   de   største   faglige   ressursene   i   Norge   og  
internasjonalt   på   området   opplæring   og   forskning   innen   trafikksikkerhet;;  
Dagfinn   Moe   i   SINTEF.   Moe   vil   bli   med   videre   i   utviklingen   av   selskapets  
konsept  og  tjenester.      
Norsk   Senter   for   Trygt   Vegarbeid   har   videre,   med   bakgrunn   i  
kontaktnettet,      forretningsideen   og   nærhet   til   Runehamartunnelen,   blitt   tatt  
opp  som  medlem  av  Norwegian  Tunnel  Safety  Cluster  som  er  en  ARENA-
klynge  som  har  som  målsetting  å  bidra  til  sikrere  tunneler  og  færre  ulykker.  
Dette   er   viktig   for   trafikantene,   for   brann-   og   redningsmannskapene,   for  
transportnæringen   og   hele   lokalsamfunn.   For   å   få   til   dette,   har   klusteret  
innsett   at   miljøene   må   samarbeide   og   lære   av   hverandre   på   tvers   av  
tradisjonelle   bransjer   og   sektorer.   Det   er   behov   for   ny   teknologi   og   ny  
kunnskap  og  det  er  her  Trygt  Vegarbeid  kommer  inn  som  partner  i  Klyngens  
visjon  er  at  "klyngen  skal  være  en  ledende  global  aktør  innen  tunnelsikkerhet  
innen   2025".   Med   et   hovemål   om   å   "...utvikle   en   innovativ   og   bærekraftig  
klynge   for   bedrifter   som   vil   kommersialisere   løsninger   for   bedre  
tunnelsikkerhet  på  det  nasjonale  og  internasjonale  markedet".    Se  forøvrig  
www.tunnelsafety.no.   Klyngedeltakelsen   til   Trygt   Vegarbeid   vil   ytterligere  
styrkes  dersom  selskapet  kommer  i  mål  med  å  få  administrasjonretten  over  
Runehamartunnelen  som  øvingsarena.    
    
4.  Regnskap    

  
    
  

  

5. Videre  fremdrift
Konklusjonen   så   langt   er   at   Trygt   Vegarbeid   er   i   ferd   med   å   utvikle   et  
grunnkonsept  basert  på  forskning,  simulering,  opplæring  og  testing  som  vil  
kunne  utgjøre  en  forskjell  for  aktører  som  har  sitt  virke  på  og  ved  trafikkert  
vegbane.   Likeså   vil   konseptene   også   kunne   tas   ut   i   tradisjonell  
trafikkopplæring   og   bli   en   del   av   ferske   trafikkanters   introduksjon   til  
risikohåndtering  i  trafikken.    
Vi   er   nå   i   en   fase   der   vi   skal   kommersiallisere   en   del   produkter   (kurs   og  
online-tjenester),  samt  definere  scopene  for  simuleringsverktøyene  sammen  
med  brukerne,  der  Arvid  Gjerde  AS  vil  være  en  sentral  aktør  på  input-siden.  
Å  sikre  administrasjonsrettigheter  for  Runehamartunnelen  anses  også  som  
en  suksessfaktor  for  Trygt  Vegarbeid  videre  og  det  jobbes  nå  i  dialogen  med  
Statens  Vegvesen  og  Vegdirektoratet  for  å  sikre  dette.    
Med  dette  takker  vi  GassRor  for  uvurderlig  støtte  så  langt  og  anmoder  
samtidig  om  restutbetaling  av  tilskudd,  kr  371  000,-  basert  på  rapport  
og  vedlagte  attesterte  regnskap.  Det  er  da  utbetalt  totalt  kr  1  000  000,-  
av  innvilget  tilskudd  kr  1  000  000,-.    

Åndalsnes,  13.10.17  
Med  vennlig  hilsen    
Norsk  Senter  for  Trygt  Vegarbeid  AS  

Hege  Holltrø  
Daglig  leder    

Resultatregnskap
Norsk Senter for Trygt Vegarbeid AS
Periode Periode jan - nov 2017

Jan 2017
Salgsinntekt

Feb 2017

Mar 2017

20 000

3000 Salgsinntekt,
3440 Spesielt offentlig

Apr 2017

Mai 2017

534 000

500 000

Jun 2017

155 000
20 000

379 000

Jul 2017

Aug 2017

Sep 2017

370 000

142 000

-52 000

1 514 000

42 000

-52 000

515 000

370 000
500 000

Nov 2017

100 000

Annen driftsinntekt

Sum

999 000
0

3900 Annen driftsrelatert
Sum driftsinntekter

Okt 2017

20 000

534 000

Lønnskostnad

500 000

31 754

0

0

0

370 000

142 000

-52 000

1 514 000

106 180

63 279

61 975

65 471

66 466

64 180

459 304

5000 Lønn til ansatte

84 783

50 000

50 000

50 000

50 000

50 900

335 683

5092 Feriepenger

10 174

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

40 174

732

366

366

366

366

366

2 562

5210 Fri telefon
5280 Annen fordel i

1 068

1 068

5290 Motkonto for gruppe

-732

-366

-366

-366

-366

-1 434

-3 630

5400 Arbeidsgiveravgift

9 158

5 464

5 339

5 448

5 571

5 641

36 621

1 078

636

636

636

636

636

4 258

886

1 180

1 926

2 191

885

7 067

5405 Arb.giv.avg av pål.
5500 Annen
5900 Gaver til ansatte

1 000

5990 Annen
Annen driftskostnad

PowerOffice Go

31 754
7

160 985

406 174

100
88 925

349 977

147 095
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46 364

22 488

1 000

1 461

1 068

118

34 501

151 626

74 972

66 143

1 514 755
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Jan 2017

Feb 2017

6420 Leie datasystemer

Mar 2017

Apr 2017

Mai 2017

Jun 2017

Jul 2017

Aug 2017

Sep 2017

Okt 2017

336
3 150

7 996

6550 Driftsmateriale

0

6560 Rekvisita

3 078

11 146
8 999

3 261
3 730

6700 Revisjonshonorar
6705 Regnskapshonorar

2 500

4 638

3 987

500

4 925

160 981

405 824

6800 Kontorrekvisita

88 317

347 470

56 000

18 000

18 000

598

49 648

13 875
4 413
22 004

11 500

30 048

1 196 293
1 031

295

6860 Møte, kurs,
7100 Bilgodtgjørelse,
7140 Reisekostnad, ikke
7150 Diettkostnad,
7320 Reklamekostnad
7350 Representasjon,
7

4

14

11

7

295

0

6 625

8 536

5 903

6 944
179

179

5 170

6 881

6 545

7 851

5 723

32 169

16 354

6 189

40 259

13 004

8 177

84 638

5 519

4 394

18 795

8 513

1 900

39 122

6890 Annen
654

28 008

54 040

54 040

406

406

1 818

288

256

430

260

7790 Annen kostnad

PowerOffice Go

20 962
11 500

434

6840 Aviser, tidsskrifter,

Driftsresultat

3 730

13 875

6720 Honorar for

Sum driftskostnader

8 999

183

6570 Arbeidsklær og

6790 Annen fremmed

Sum
336

6540 Inventar

7770 Bank- og kortgebyr

Nov 2017

346

3 440

1 326

1 326

7

160 985

437 928

88 925

349 977

253 274

109 644

84 462

217 096

141 438

130 323

1 974 060

19 993

-160 985

-437 928

445 075

150 023

-253 274

260 356

57 538

-269 096

-141 438

-130 323

-460 060
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Saksframlegg
Sak 07/18 Drøftingssak: Videre oppfølging av søknad fra
Kjerringsundet om refusjon av midler til Aukra kommune etter
representantskapets møte 15.12.17
Forslag til vedtak:
### Legges fram for styret uten forslag til vedtak - til diskusjon ###

Hensikt:
Å diskutere hvordan styret ønsker å følge opp behandlingen av søknad fra Kjerringsundet om
refusjon av midler til Aukra kommune - etter representantskapets møte 15.12.17.

Vedtak i representantskapets møte 15.12.17:
Sak 13/17 Prinsipiell drøfting: Refusjon av Aukra kommunes utgifter via Kjerringsundet AS
Vedtak:
«Representantskapet i GassROR IKS ber styret saksbehandle søknaden fra
Kjerringsundet AS om refusjon av deres utgifter til planlegging.»

Vedlegg:
•
•

Sak07-18 Vedl1 Søknad fra Kjerringsundet - refusjon
Sak07-18 Vedl2 Kjerringsundet AS - Kostnadsoppsett planlegging 2017

1

Gass ROR IKS
v/ daglig leder Arnt Sommerlund

Søknad om støtte til planlegging av kryssing av Kjerringsundet.

Kjerringsundet AS søkte Aukra Kommune om støtte til utredning av prosjektet i 2017 med til sammen
4 850 000.-.

I sitt vedtak i sak 41/17 gjorde de i pkt. 3 følgende vedtak:

Aukra kommune viser til positive vedtak og løyvingar til Møreaksen gjennom mange år i GassROR IKS.
Aukra kommunestyre ønskjer derfor å oppmode Kjerringsundet AS om å kunne søke GassROR IKS om
å kunne bevilge kr. 4 850 000.- til dekning og tilbakebetaling til Aukra kommune sine kostnader av
vegsambandet»Kjerringsundet».

På denne bakgrunn søkes det om støtte på kr. 4 850 000.-

Molde 21.juni 2017

Kjerringsundet AS

Jan Petter Hammerø
Daglig leder

Kjerringsundet AS

Oppsett over kostnadsoverslag som det er søkt om støtte til

Strømmålinger og strømsimuleringer
Vurdering av dagens situasjon og konsekvensen av å stenge 3 sund
( utføres sannsynligvis av Niva og Sintef
kr. 650 000.Bruprosjektering
Forprosjekt for hengebru i Kjerringsundet og frittframbru i Bolholmssundet inkl.
fundamenteringer.Tekniske tegninger og grunnlag for for kostnadsberegninger
med +/- 10% usikkerhet
kr. 800 000.Vegprosjektering

kr. 300 000.-

Tilleggsutredninger ikke prissatte konsekvenser

kr. 100 000.-

Nye reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse-forberedelse til
offentlig ettersyn
kr. 100 000.-

Prosjektledelse

kr. 100 000.-

Allerede påløpt kostnader i 2017

kr. 995000.-

Administrasjon og kontorutgifter

kr. 1 100 000,-

MVA

kr.

Diverse

kr. 190 000.-

Sum

KR. 4 850 000.-

515 000.-

Saksframlegg
Sak 08/18 Søknad fra Møre og Romsdal turistforening – støtte til
utbedring og nybygg av Storlihytta
Forslag til vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 1 mill. kroner til Molde og Romsdals Turistforening - som
støtte til renovering av og tilbygg til Storlihytta, slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket
er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader.

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

•

Regionalt: Molde og Romsdals Turistforening (MRT) har ambisjoner om at Storlihytta skal
være «noe mer» enn en lokal turistforeninghytte. De ønsker at det skal kunne brukes av
både turfolk og næringsliv – til fotturer og møter, gjennom matservering og utleie av
lokaler/møterom/overnatting – med faste åpningstider. Historien som knytter Storlihytta til
Keiser Wilhelm sine besøk i Molde, anses som viktig kulturhistorie for Molderegionen.
Samfunns- og næringsutvikling: MRT har med Storlihytta en ambisjon om å tiltrekke seg
turister og cruisebåtpassasjerer, som en forlengelse av tilbudet langs «den grønne korridor»
opp gjennom Reknesparken, via Romsdalsmuseets nybygg «Krona» og på veg opp til Varden.
Destinasjonsselskapet Vist Nordvest støtter en slik satsing, og mener det er viktig med mer
korte og tilgjengelige opplevelser, som Storlihytta, for turister som ikke ønsker å gå helt opp
til Varden.

Administrasjonens vurderinger:
Storlihytta er en av regionens kulturskatter. I dag er hytta dessverre preget av forfall. Et forfall som
ikke er egnet å vise fram til verken turfolk eller turister – tross historikken som knytter den til Keiser
Wilhelms besøk i Molderegioen.
De regionale effektene i tiltaket er beskrevet ovenfor. I tillegg ligger det et folkehelseperspektiv i å få
reetablert et tilbud «halvegs» opp mot Varden. Vi tror i likhet med MRT at tilbudet vil være egnet for
skolebarn, eldre og flyktninger som et lavterskel turtilbud.
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Økonomi:
MRT har satt opp følgende budsjett for både renovering av deler av dagens hytte og et tilbygg
(nybygg):

Dette er tenkt finansiert slik:

Oppdatert finansieringsplan 24.01.2018
Spillemidler
Olav Thons DNT-stiftelse
Istad Kraft
Dugnad/egenkapital
Andre private tilskudd
Andre offentlige tilskudd (MVA)
Søknadsbeløp GASSROR

2 500 000
500 000
150 000
859 706
1 800 000
1 702 427
1 000 000

SUM

8 512 133

Legging av strøm, vann og kloakk fra til eiendommen kan i følge MRT ikke tas med i grunnlaget for
søknad om spillemidler, det kan derimot tilsvarende kostnader inne på eiendommen. MRT venter på
et kostnadsoverslag på dette.

Vedlegg:
•
•
•
•
•
•

Sak08-18 Vedl1 Søknad fra Molde og Romsdals Turistforening for Storlihytta
Sak08-18 Vedl2 Prosjektskildring Storlihytta - oppdatert november 2017
Sak08-18 Vedl3 Illustrasjoner
Sak08-18 Vedl4 Situasjonsplan
Sak08-18 Vedl5 Uttalelse fra Visit Nordvest av 240118
Sak08-18 Vedl6 Fasade-illustrasjoner
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL «STORLIHYTTA I NY DRAKT»
– en juvel i Moldemarka og en nærmiljøsatsing for Molde og Romsdals Turistforening
Bakgrunn
Molde og Romsdals Turistforening (MRT) er regionens største friluftsorganiasjon med over 3200
medlemmer. MRT har siden stiftelsen i 1889 drevet med hytter, ruter og turer i fjellet. Hyttene og rutene
ligger primært i Rauma og Nesset, samt i høyfjellet. De siste årene har MRT sett etter en mulighet for å
etablere seg i nærmiljøet og ved sjøen. Med kjøpet av Storlihytta håper MRT å nettopp kunne gjøre dette,
etablere en nærturhytte, nær Molde som regionens hovedstad. I Den Norske Turistforening, og dermed også
MRT sitt Veivalgsdokumentet er det grunnet utfordring knyttet til at terskelen for nye brukere er for høy,
satt opp konkrete mål for blant annet å sikre at det finnes et godt tilbud i folks nærområde. Storlihytta er
MRTs nærmiljøsatsing. Den ligger i Moldemarka og er lett tilgjengelig for alle, også for de som har behov for
rullestol. Moldemarka brukes mye av befolkningen – både til fots, på sykkel og på ski. Ved å gjøre hytta om
til et attraktivt samlingssted, er MRT helt sikre på at dette vil sørge for at enda flere kommer seg ut i naturen
og får gode naturopplevelser for livet.
Historie og MRTs ønsker for en dagens Storlihytta
Storlihytta er bygd i 1890 av Gran hotell, som et tilbud til deres gjester. Keiser Wilhelm var på besøk på hytta
og hadde middagsselskap for sine 40 gjester i 1902. I 1913 fikk hytta nye eiere og kun brukt som en privat
hytte. Stilen til hytta har dessverre blitt ødelagt i årene etter, dette gjelder spesielt påbygget som ble satt
opp av eierne i perioden 1913-1918. Det er ikke foretatt særlig vedlikehold av hytta og den er i temmelig
dårlig forfatning. For at en liten frivillige medlemsforening som MRT skal kunne vedlikeholde og satse på
Storlihytta, er foreningen avhengig av å gjøre dette på en måte som gir forsvarlig drift. For MRT betyr det en
hytte som gir inntekter og er attraktiv for folk å bruke. MRT ønsker derfor å bevare og beholde den originale
hytta fra 1890, da hytta ble brukt til samme formål som den nå er tiltenkt – en hytte åpen for folket.
I tilknytning til den opprinnelige hytta ønsker MRT å sette opp et tilbygg som går godt sammen med den
gamle hytta, hvor nye, moderne fasiliteter for lønnsom drift kan legges, slik som innlagt vann, strøm, et
godkjent kjøkken, soverom, et stort samlingsrom som kan benyttes både til møter, kurs og matservering
med mer. Det vil være et separat tilbygg som isoleres og som MRT ønsker at skal gi en følelse av å ha
naturen rundt seg og hvor besøkende skal kunne nyte den fantastiske panoramautsikten selv om de sitter
inne. Sammen vil disse to byggene bygge bro mellom deres to tidsperioder, hvor formålet for bruken av
hytta var og er det samme. MRT er bygd opp omkring frivillighet og kan ikke bruke flere millioner på å
restaurere hele Storlihytta tilbake til 1930-stil, hvor en da i tillegg må sette opp et tilbygg for å få dekket våre
behov. Det vil kreve for mye penger uten å dekke MRTs behov for drift.
MRT sine ønsker og formål med Storlihytta:
Storlihytta skal være et populært samlingssted med faste åpningsdager, samt at det skal være godt
tilrettelagt for bruk av uteområdet når hytta er stengt. Her skal turgåerne få kjøpe seg middag enkelte
dager, en kopp kaffe og annen drikke, samt påsmurt mat og nystekte vafler.
Hytta skal være åpen, slik som de andre MRT hyttene er, for overnatting. Tenk å ta turen opp for å
overnatte i en hytte med utsikt over den flotte byen, fjorden og de 222 fjelltoppene som står der i
panoramautsikten en har herfra. Hytta er unik da den er tilgjengelig for alle. MRT tror hytta vil bli et
svært populær i så måte.
Storlihytta og området rundt vil gi et økt aktivitetstilbudet i nærmiljøet for både barn, ungdom, godt
voksne, den daglige turgåer, samt barnehager, skoler, friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede og
våre nye landsmenn. Hytta ligger lett tilgjengelig, og det er planlagt opparbeidelse av et fint uteområde
med benker, grindbygg, teltplasser, gode installasjoner for fysisk fostring, samt at det vil være en
attraktiv arena for befolkningen og dermed være et ledd i å skape god folkehelse blant befolkningen.

Turister og cruisebåtpassasjerer synes etter de erfaringene MRT har gjort i sommer at turen til
Storlihytta er en akkurat passe lang tur å gå fra Storkaia og opp gjennom den grønne korridor, som er en
fantastisk tur å gå både for tilreisende og lokale. Når de da i tillegg får kjøpt seg litt mat og drikke, samt
nyte utsikten fra Storlihytta er lykken komplett. Det er erfaringene MRT sitter igjen med etter at
Storlihytta i sommer var åpen hver onsdag fra juni og ut september, drevet på dugnad av frivillige. Det er
viktig med et godt informasjonssamarbeid med turistvirksomheten om dette tilbudet i Moldemarka som
vil være med å gi tilreisende til byen en økt positiv opplevelse av besøket i Molde.
Storlihytta er et godt turmål for nye landsmenn som ikke er vant til å ferdes i naturen. Det er en
overkommelig tur, som gir mye av både naturopplevelser og utsikt til den som finner veien hit.
De som jobber opp mot de med redusert funksjonsevne vil selvsagt får tilbud om å legge sine
aktivitetsdager hit, og MRT vil være behjelpelig med tilrettelegging. Oktober 2016 startet MRT et eget
tilbud «friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede», som er et landsdekkende prosjekt i regi av Den
Norske Turistforening. Her vil MRT kunne bruke Storlihytta og det tilrettelagte uteområdet som en god
arena for disse arrangementene.
Hytta skal tilrettelegges for bruk i forbindelse med kurs, møter og samlinger, både internt i foreningen,
samt til utleie for interesserte aktører.
MRT ønsker å gjøre Storlihytta til foreningens signalhytte og gjennom dette styrke MRTs omdømme og
brand, og det vil være en god arena for rekruttering av nye frivillige til foreningen.

MRT ønsker med realiseringen av «Storlihytta i ny drakt» å kunne gi Moldemarka og
regionhovedstaden vår et utvidet tilbud som igjen gir befolkningen god folkehelse, samt MRTs
nærmiljøsatsing og aktivitetstilbud et godt løft. Vårt ambisiøse mål, avhengig av finansiering, er
byggestart våren 2018 med en byggeperiode på 10-12 måneder.
MRT søker med dette om kr. 1.000.000,- i støtte til Storlihytta. Vi kommer gjerne til dere for en
presentasjon av prosjektet om det er ønskelig. Ellers er det bare å ta kontakt om dere ønsker mer
info.
Vedlagt søknaden ligger detaljert prosjektbeskrivelse, skisser, illustrasjoner, kostnadsoverslag og
en foreløpig finansieringsplan.
Mvh
Arnstein S. Eide, fungerende daglig leder
Mette Kamsvåg, styreleder
Molde og Romsdals Turistforening
Idrettsveien 2
6413 MOLDE
Tlf: 71218202
E-post: mrt@dnt.no
www.mrtur.no

Storlihytta i Molde
kommune
(Sendt inn første utgave i 2015, oppdatert november 2017)

15.11.17

Prosjektskildring

Storlihytta i Molde kommune

SAMANDRAG
Prosjektskildring for Storlihytta gir eit samling av dokumentasjon for eit prosjekt som har til hensikt å
renovere Storlihytta. Dette knytt til ein søknad om spelemidlar for 2016 (sendt inn 1 nov. 20|5) og
deretter 2. søknadsrunde i 2018 (sendt inn 15. nov 2017)
Molde og Romsdal Turistforening fekk overta Storlihytta i 2015 frå Selskapet for Molde Byes Vel. Hytta
står på ei sjølveigd tomt på om lag 2,8 da (gnr 24 bnr 33 i Molde kommune) og tomta er ein del av
overtakinga. Hytta ligg i Moldemarka. Naboarealet er eigd av Molde kommune og er sikra som
friluftsområde for Molde.
Dagens tilstand på Storlihytta er ikkje bra og ber preg av manglande vedlikehald over fleire år.
Tidlegare års modernisering/endringar har satt sitt preg på hytta ved at stilen framstår som uorginal og
som ei blanding av ulike byggeskikkar. Innvendig er hytta mangfaldig ved at den representerer ulike
tidsepoker. Soveromma og kjøkken framstår som frå 1950-talet. Og den austlege delen er orginal som
frå 1890. Det er den austlege og gamlaste delen av den noverande bygningskroppen som ser ut til å
vere i best forfatning og ha mest att av den orginale byggeskikk i sveitserstilen som hytta vart oppført i.
Styret i Molde og Romsdal Turistforening har vald å gå for ei renoveringsløysing der ein beheld den
mest orginale austlege delen av bygget frå 1890. Dette gamle bygget vil ein behalde i opprinneleg
sveitserstil og bygge til eit moderne bygg.
Storlihytta – ein ny moglegheit for Molde og Romsdals Turistforening.
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STORLIHYTTA I MOLDE KOMMUNE
KART – STORLIHYTTA I MOLDE KOMMUNE
Storlihytta ligg i Molde kommune. Hytta ligg inn i eit sti- og løypenett i eit område som er omtala som
Moldemarka. Moldemarka har som nokre få andre stader i landet ei markaplan (kommunedelplan frå
1999).

Kart – Storlihytta og Molde

Storlihytta ligg inn i kjerneområdet i Moldemarka. Dei nærmaste areala er sikra som friluftsområde.

Kart – Storlihytta og Moldemarka – blå skravering viser statleg sikra friluftsområde
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Hytta ligg på ei sjølveigande tomt (gnr 24 bnr 33) med storleik på om lag 2,8 da. Det går ein sti rett
forbi hytta som er ein del av det store nettverket av stiar i Moldemarka.

Kart – Storlihytta – tomta
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HISTORIA TIL STORLIHYTTA
Storlihytta vart reist om lag 1890 som ein del av bygningsmassen til ved dåverande Grand hotell i
Molde. I perioda fram til 1890-1913 var hytta nytta som turmål for gjestane. Av prominente gjestar frå
den tida var mellom anna Keiser Wilhelm II av Tyskland. Gjestene blei nok ofte køyrt opp den gamle
Vardevegen i kjerrer og karjoler. Elles vart Molde og Romsdal Turistforening etablert i 1889 og eit av
dei første tiltaka foreningen gjennomførte var å etablere tre faste benker på utkikspunktene ved denne
vegen.
I turistsesongen, frå mai til september, blei det fram til 1940 dreve restaurant på Storlihytta. Så var det
ei perioden frå 40-talet og utover at hytta vart nytta til foreningsformål i veka medan det var servering
i helgene. Dette varte fram til 1958 då den nye Vardestua (på enden av Vardevegen) vart bygd og
grunnlaget for serveringa på Storlihytta falt bort.
Vardevegen og Storlihytta var eit av dei første synlege bevis på at Moldemarka verkeleg var ein del
av turismen i Molde og Romsdal. Turen opp til fots eller med hest og vogn var ei naturoppleving for
bemidla turistar frå Europa. Storlihytta med si utsikt til Romsdalsalpane i sør og romantiske
sveitserinspirert byggskikk, var eit naturleg turmål og er ein del av turisthistoria vår.
Hytta vore på skiftande eigarar:
1913 -1918 : Eigar er apoteker Henrik Pettersen som bygde ut vestenden av hytta.
1918 - 1933 : Eigar Anthon B. Strande som bygde ut hytta mot nord, kjøkken og gang. Hytta nytta til
restaurant.
1933 – 1944 : Losje Broderkjeden . Hytta nytta som foreningsformål.
1944 : Godthemplarungdomslaget Varden. Hytta nytta som foreningsformål.
1984 -1988 : Selskapet for Molde Byes Vel
1988 : Aslaug Reset kjøpte hytta mens tomta var eigd av Molde Byes Vel. Drev restaurant.
? - 2015 : Norsk Folkehjelp kjøpte hytta mens tomta var eigd av Molde Byes Vel
2015 : Molde og Romsdal Turistforening

Bilde – Storlihytta frå perioda 1890-1913 (bilde frå Romsdalsmuseet)
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Bilde – Storlihytta frå 1920-talet (bilde frå Romsdalsmuseet)
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DAGENS STATUS PÅ STORLIHYTTA
Dagens tilstand på Storlihytta er ikkje bra og ber preg av manglande vedlikehald over fleire år.
Utvendig ser ein at malinga er flassa av og svartsoppen herjar i ytterkledninga.
Tidlegare års (mest 80-talet) renovering har satt sitt preg på hytta ved modernisering/endringar av
vindauge, taktekking, beslag etc. Deler av kledninga er råtten medan dei bærande konstruksjonar
verkar til å vere i god forfatning. Det er den austlege og gamlaste delen av hytta som er brattast røyst
slik at snøen har gjort minimal skade på bygningskroppen. Den nyaste og mest vestlege delen av hytta
har flatare tak og er prega av snøtrykket som har medført nedbøyde takbjelkar og lasking på
rammeverket.
Storlihytta sin basiskonstruksjon er 15 cm reisverk(bindingsverk)-bygg. Med utvendig papp og stor
raftutstikk, er det enkelt og etterisolere bygget. På den gamlaste delen er det delvis orginal
ytterkledning.
Bygget står på ei blanding av støpt mur og naturstein. Dette med grunnlag i dei påbyggingane som har
vore gjennomført i åras løp.
Innvendig er hytta mangfaldig ved at den representerer ulike tidsepoker. Soveromma og kjøkken
framstår som frå 1950-talet. Utbygga er minimalistisk frå 1980-talet. Og den austlege delen er orginal
som frå 1890.
Det er den austlege og gamlaste delen av den noverande bygningskroppen som ser ut til å vere i best
forfatning og ha mest att av den orginale byggeskikk i sveitserstilen som hytta vart oppført i. Dette er
nok grunna i at den austlege delen av noverande bygg vart bygd sjølvstendig og at den vestlege delen
(bygd på 20-talet) vart bygd til og har flatare (og spinklare ?) takkonstruksjon.
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Bilde – Storlihytta utvendig tilstand haust 2015

Bilde – Storlihytta innvendig tilstand haust 2015
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BEHOVSANALYSE FOR PROSJEKTET
Styret i Molde og Romsdals Turistforening hadde i juni 2015 ei strategisamling på Skorgedalsbu.
Utgangspunktet for denne samlinga var dokumentet «Veivalg for den norske turistforening» samt vår
eigen mål- og tiltaksplan som vart vedteken for MRT på generalforsamlinga nokre månader
tidligare. Veivalgsdokumentet skildrar blant anna at DNT har utfordringer knytt til at terskelen for
nye brukarar er for høg, at tilbodet er for lite i nærområda og at det ikkje fins eit tilstrekkeleg
tilbod for barn og ungdom. Det er dirfor satt opp konkrete målsettinger for å auke tal medlemmer,
auke tilbodet for barn og ungdom, auke tilbodet til dei over 60 år og sikre at det fins eit godt
tilbod i alle bydelar og i folks nærområde.
Styret i MRT ønskjer å følge opp desse målsettingane og vi definerte difor ein målsetting om å
forsøke å finne ei hytte som var lett tilgjengeleg og i nærområdet til dei fleste av våre medlemmer
som er bosatt i og omkring Molde by. Etter litt dialog og arbeid, fikk vi høve til å overta Storlihytta.
Storlihytta ligger i Moldemarka og er lett tilgjengeleg for alle. Det er også fullt mulig å komme til
hytta for dei som har behov for rullestol. Moldemarka blir mykje brukt av befolkninga – både til
fots, på sykkel og på ski. Ved å gjere hytta om til ein attraktivt samlingsstad, er vi helt sikre på at
dette vil sørge for at enda fleire kjem seg ut i naturen.
Hva er MRT sine målsettingar med Storlihytta:
1) Auke tal medlemmar:
a. Vi ønskjer å gjere Storlihytta til vår signalhytte og gjennom dette styrke vårt
omdømme og brand.
b. Hytta vil vere synleg fra fjorden og frå byen. Gjennom merka stiar og god merking
på hytta, vil heile befolkninga og tilreisande bli minna på alt det gode
Turistforeningen står for.
c. I konkurransen med andre tilbod, ser vi at det er viktig at MRT viser at vi tenker nytt
og gjer tiltak som er bra for dei som pr i dag ikkje ser behov for et medlemskap i
foreninga.
d. Ved å ta på oss ansvaret for å bevare og bygge nytt, vil foreningen få ein goodwill
som er viktig for fremtida.
2) Auke tilbodet til barn og unge:
a. Hytta og området kring hytta vil vere svært attraktiv for barn og unge gjennom sin
tilgjengelighet, sin utforming og med aktivitetsparken vi ønsker å etablere på tomta
b. Vi vil gå aktivt ut til både skoler og barnehager slik at de kan bruke hytta og
uteområdet til klasseturer, gymtimer osv.
c. Vi ser for oss å lage aktiviteter for barn og unge på ettermiddager. Det er mange
som faller av den organiserte idretten og vi har målsetting om å tilby aktiviteter på
faste dager der barn og unge kan lære mer om naturen og hvordan man skal ferdes
i den.
d. Storlihytta skal vere eit naturlig samlingsted for vår Barne- og ungdsomsforening.
e. Vi har allerede startet dialog med Holmarka som ligger 20 minutters gange fra
Storlihytta om et samarbeid. Med frivillige tilbyr de barnefamilier tilgang til høner,
sauer, kaniner og hester.
3) Auke tilbodet til dei over 60 år:
a. Storlihytta er lett tilgjengelig og er difor ein fantastisk tur eller eit utgangspunkt for
dei eldre.
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b. Vår planlagte hytte vil vere eit kjempeattraktivt samlingspunkt, for ein kopp kaffe
eller ein middag. Kombinasjonen av å ha barn der, tror vi også kan bli unikt.
c. Etter at det ble kjent at MRT har overtatt Storlihytta, er det nesten kø for å kome inn i
hyttekomite og mange har meldt sin interesse for dugnad.
d. MRT har utvikl eit eget turprogram for seniorer og er i ferd med å etablere ein
dugnadspool som kan stille opp ved behov.
4) Auka tilbod:
a. Hytta er ein god start for innvandarar som ikkje er vant til å ferdast i naturen.
b. Hytta er eit fantastisk turmål for dei som har nedsatt funksjonsevne. Molde har ein
eigen spesialskole. Denne fokuserer på fysisk aktivitet og vil få tilbod om å bruke
hytta til sine aktivitetsdagar.
c. MRT vil sjølv bruke hytta til kurs, møter og samlingar. Det blir større behov for
organisering, profesjonalisering og koordinering og vi har behov for et stad i
nærområdet hvor vi kan samlast.
d. Hytta vil også vere tilgjengeleg for andre som har behov for å møtast
e. Storlihytta vil vere eit supert turmål for turistar som kjem til byen
5) Naturleg samlingsstad – før og etter tur:
a. Vår målsetting er å ha servering på hytta i helgane. Vi tror hytta vil vere ein stad
der foreldre kan ta ein kopp kaffe etter tur mens barna leikar i området.
b. Vi vil tilby overnatting.
6) Overnatting:
a. Storlihytta skal være åpen for alle for overnatting. Her blir det mulighet for å
overnatte i en hytte med utsikt over byen, fjorden og 222 fjelltopper. Hytta er unik
da den er tilgjengelig for alle. Vi tror hytta vil bli et svært populær i så måte.
b. Overnatting vil foregå på same måte som i våre øvrige MRT-hytter.

MRT ønskjer å etablere eit sammenhengende hyttenett som strekker seg fra indre Romsdal og ut mot
kysten (Aukra, Fræna Midsund). Frå Skorgedalsbu (Rauma) er det nå etablert merka sti til Åfarnes
(grense mot Molde kommune og fergekai for strekninga Åfarnes - Sølsnes).
Neste hytte i nettverket mot ytre Romsdal er Langdalsbu og Fiskarbu i Fræna kommune (sjå kart under).
MRT har ambisjonar om å etablere eit hyttenett ut/og langs kysten, og Storlihytta (Molde) vil kunne bli ei
hytte som bind saman indre og ytre Romsdal i eit hyttenettverk.
Storlihytta ligger midt i Moldemarka, og tett på en relativ stor befolkning i Molde by. MRT vil bruke
Storlihytta til å styrke nærtur-opplevingane, og samstundes vere eit senter for aktiviteter for barn og
ungdom.
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PLAN FOR RENOVERING AV STORLIHYTTA
Storlihytta blei bygd i 1890 av Grand hotell som eit tilbod til sine gjester. I 1918 fekk hytta nye
eigarar og det ble oppført eit påbygg vestover. Seinare er det oppført fleire små påbygg
nordover. Byggjestilen til hytta har dessverre blitt endra med desse påbygga og har fått
konstruksjonsmessige svakheiter. Hytta slik den står no ber også preg av manglande vedlikehald,
dette gjelder spesielt påbygga frå 1918 og dei som kom etter. Det er heller ikke foretatt
vedlikehold av hytta og den er i temmeleg dårlig forfatning.
MRT har i prosessen etter overtakinga av Storlihytta gått mange runder i styret på korleis ein skal
gjere ein oppgradering/renovering av Storlihytta. Ved sida av har styret i MRT etablert ei
arbeidsgruppe med folk med ulik bakgrunn til å vurdere dei ulike elementa i prosjektet.
Styret i MRT har etter ei heilheitleg vurdering vald å vidareføre den gamlaste delen av Storlihytta i
kombinasjon med å byggje eit heilt nytt bygg. Dette då vi ser at den gamlaste delen av Storlihytta
er som eit «turisthytte-museeum» ved at den innehar både MRT si tidlegaste historie samt er ein del
av den spede starten på turismen i Romsdal. Samstundes ser vi at no i den nye tida er det andre
behov og andre standardar på ei turistforeningshytta. Dette fører til at ein også vil byggje eit nytt
bygg med moderne arkitektur med store glassflater mot Romsdalsnaturen. MRT er sikre på at ei
«ny» Storlihytta vil gi foreninga vår mange nye moglegheiter og hjelpe oss å oppnå våre
målsettingar. Ikkje minst er vi sikre på at dette vil gi fleire gode naturopplevingar for livet.

1. SITUASJONSPLAN OG FASADAR
MRT har fått laga teikningar over plan og snitt samt skissar over korleis den nye Storlihytta vil sjå ut
både utvendig og innvendig.

Snitt av Storlihytta
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Plan 1 etg Storlihytta

Plan2 etg Storlihytta
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Illustrasjoner

Fasader sør og nord
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Fasader øst og vest

Skisse innvendig
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2. VURDERING AV TILGJENGELEGHEIT
For å kome til Storlihytta kan ein nytte dei mange stiane i Moldemarka. Hovudtraseane er frå sør
(frå byen) frå Storlia eller om Vardevegen i nord (sjå kart).
Samstundes er Storlihytta tilgjengeleg pr bil frå ein veg utan bomavgift. Pr dato er det ikkje
vinterbrøytt på Vardevegen. Det går ein anleggsveg frå Vardevegen bort til Storlihytta frå nord på
om lag 480 meters lengde. Ein ser her for seg ein p-plass ved Vardevegen og ein bom. Dvs at ein
ser for seg at det berre er transport av nødvendigheiter og rørslehemma som får tilgang til
Storlihytta pr bil.
Når ein har kome bort til Storlihytta vil det bli laga tilførselsveg inne på tomta heilt fram til
inngangsdøra som gjer bygget tilgjengeleg for alle. Ljosopning i dører, høgd dørstokkar, storleik
WC er jfr Norsk Standard og tilgjengeleg for alle. Alle rom i 1 etg vil vere tilgjengeleg for alle.
Soveromma ligg i 2 etg og vil såleis ikkje vere tilgjengelege for dei som ikkje greier å kome opp
trappa.

Kart – Storlihytta - tilgjengelegheit
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3. KOSTNADSOVERSLAG
Kostnadsoppsettet er ajour pr 15.11.2017:

Det er innhenta anbod (i 2015 og 2016. Oppdatert november 2017) på den nye Storlihytta frå eit
større entrepenørfirma i Molde. Dette viser realismen i kva det kostar å sette opp ein slikt bygg av
ein slik form og storleik på ein slik stad. Det er et grovt overslag på kloakk, strøm og vann.
Detaljerte tilbod her vil bli ettersendt.
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4. FINANSIERINGSPLAN
Tradisjonelt har MRT henta inn tilskot til sine prosjekt frå kommunane, Gjensidigestiftinga og andre
private fonds- og gåveorganisasjonar. MRT har tru på at det er mogleg å skaffe midlar til bygging
av Storlihytta, og dette vil det jobbes med i perioden november 2017-januar 2018. Denne
finansieringsplana vil derfor kunne justerast noko.

Eigenkapital MRT

2767483

Dugnad MRT

2407650

Olav Thon

500000

Spelemidlar

2837000

Sum

8512133
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5. PLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHALD
Storlihytta vil vere open i helgane og ved arrangement elles. Hytta vil bli brukt til MRT sine møter, kurs og
andre aktivitetar. Hytta er også tenkt utleigd til ulike arrangement. Turstien og uteområde ved Storlihytta vil
vere open for ålmenta 365 dagar i året, 24 timer i døgnet.
Tiltak
Rydding av uteområde etter besøk
Halde vassvegane opne både knytt til bygg og
uteområde
Vask og rydding av bygg innvendig

År 1

År 2

År 3

År 4

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

8000

8000

8000

8000

8000

Vedlikehald sti og skilting rundt hytta

1000

1000

1000

1000

1000

4000
15000

4000
15000

4000
15000

4000
15000

40000

År 1
15000

År 2
15000

År 3
15000

År 4
15000

Utvendig maling og vedlikehald av bygg
Sum kostnader

År 5

51000

Finansiering av drift og vedlikehald
Kven
MRT

År 5
51000

Ansvar for drift og vedlikehald: Molde og Romsdal Turistforening.

Driftsinntekter frå Storlihytta:
År 1
Overnatting
tal
snittpris
Servering
Utleige - møter og arrangement
tal
snittpris
Sum
Besparing ved bruk til eigne møter og kurs
Sum inntekter og besparingar

År 2

År 3

År 4

År 5

15 000
50
300

30 000
100
300

45 000
150
300

60 000
200
300

60 000
200
300

100 000

150 000

200 000

200 000

200 000

25 000
5
5000

50 000
10
5000

75 000
15
5000

100 000
20
5000

100 000
20
5000

140 000

230 000

320 000

360 000

360 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

150 000

240 000

330 000

370 000

370 000
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Vedlegg 1 – Kjøpekontrakt
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Vedlegg 2 – Skjøte (tinglyst)
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Vedlegg 3 – Grunnboksheimel
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Vedlegg 4 – Dokumentasjon av verdi tomt og hytte
Vurdering av verdi av tomt og bygningar Storlihytta i Moldemarka
Molde og Romsdal Turistforening kjøpte høsten 2015 gnr 24 bnr 33 i Molde kommune med påståande
bygningar og anlegg av Selskapet for Molde Byes Vel.
Kjøpesummen blei satt til symbolsk sum kr 1,-. Dette då selgar er ein allmennyttig organisasjon og kjøpar
er ein allmennyttig organisasjon som begge har som formål å leggje til rette for friluftsliv og rekreasjon
for alle i befolkninga.
Det er ein tinglyst klausul på tomtearealet som ikkje skal gjerdast inn og det skal være tilgang for
ålmenta til å nytte seg av den gamle stien som går over eigedommen. Arealet rundt tomta er også
klausulert knytt til eit stort statlig sikra friluftsområde (sjå
http://faktaark.naturbase.no/SikraFriluftsliv?id=FS00001717 ). Dette friluftsområdet på 2225 da (gnr
24 bnr 1) utgjer ein del av det store statleg sikra friluftsområdet i Moldemarka som sikrar framtidas
generasjonar tilgang til rekreasjonområde (sjå kart under).

Faktark og kart over statlege sikra friluftsområde rundt Storlihytta (frå Naturbase)

Storlihytta blei bygd i 1890, påbygd på 20-talet samt 80-talet, ligg på ei 2,8 da sjølveigande tomt.
Jfr kjøpekontrakt samt tinglysningsgebyret på kr 35 526,- (som allereie er betalt) har Sorenskrivaren
akseptert verdien av eigedomen samt påståande bygningar satt til totalt kr 1 400 000,-. Slik MRT har
vurdert det, er verdien av tomta symbolsk knytt til at sjølve tomta er klausulert samt eigedomen som ligg
rundt tomta (sjå vurdering ovanfor). Verdien til tomta blir difor satt ut frå den retningsgivande prissetting
av Miljødirektoratet knytt til sikring av friluftsområde (skogvakse utmark LNF) til kr 3,5 pr m2; dvs
(2800x3,5=) kr 9800. Verdien av bygningar og anlegg på Storlihytta blir difor satt til kr 1 390 200.
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Vedlegg 5 – Dokumentasjon MRT sin kredittverdi pr 31.01.2016
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NOTAT VEDR. RENOVERING/UTBYGGING AV STORLIHYTTA
Visit Nordmøre & Romsdal AS er destinasjonsselskapet for 19 kommuner i regionen, og jobber bl.a.
med felles markedsføring av disse kommunene ovenfor det norske markedet, og i utvalgte
utenlandsmarked. Det er i stor grad natur, fjell og fjord, som er hovedmotivasjonen for å reise til
Norge og vårt område. I tillegg er det aktiviteter og opplevelser i naturen som gjør opplevelsen til noe
mer enn bare det å «se» på naturen.
Helt siden Keiser Wilhelm kom hit på sine Norges-turer på slutten av 1800-tallet og valgte å være i
våre områder ved gjentatte anledninger, har Varden, Storlihytta og veien opp i Moldemarka vært et
populært utfluktsmål for både turister og byens innbyggere. Turen fra sentrum av Molde via
Reknesparken og Romsdalsmuseet, «den grønne korridor», blir markedsført av oss som en av de
attraksjonene man må få med seg når man besøker Molde. Det finnes ikke offisielle tellinger for hvor
mange som bruker Storlivegen opp mot Varden, men det er sannsynligvis mange tusen hvert år.
Aktiviteter på en destinasjon har større og større betydning for om en gjest velger å være litt lenger
en man egentlig hadde tenkt. For eksemel har åpningen av «Krona» på Romsdalsmuseet gitt en stor
effekt i forhold til at det nå er et helårstilbud i umiddelbar nærhet av sentrum. Ved cruiseanløp til
byen, ser vi en stor økning av gjester som spaserer opp til museet på egenhånd, kontra at det før var
de fleste som kom via de organiserte turene fra skipene. De som orienterer seg på egenhånd i byen,
ønsker å se museet og mange vil også opp på Varden. Det er en stor andel som gå oppover
Storliveien, som kanskje syns det er for langt å gå helt opp til toppen av Varden, som vil sette stor
pris på å ende turen sin på Storlihytta. En tilrettelegging og renovering der med tilbud om bespisning,
toalett osv. vil garantert bli et populært tilbud. Dette gjelder også så klart de såkalte landbaserte
gjestene i byen.
Som destinasjonsselskap ser vi udelt positivt på planene som Molde og Romsdal Turistforening har
for Storlihytta, og ser frem til å se resultatet, som vi mener vil gi ringvirkninger for reiselivet i Molde.
Om det ønskes ytterligere kommentarer eller det er spørsmål vedr. dette, ta gjerne kontakt med
undertegnede.
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

Fasade sør

Fasade nord

Molde og Romsdal Turistforening
Storlihytta - Fasader nord og sør
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Saksframlegg
Sak 09/17 Søknad fra Protomore – videreutviklingsmidler for 2018
og 2019
Forslag til vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 2,85 mill. kroner i perioden 2018-2019 til ProtoMore
Kunnskapspark AS - som støtte til videreutvikling av ProtoMore InnovasjonsLAB, slik det er
beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket
er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales med opptil 1,6 mill. kr i 2018 og
opptil 1,25 mill. kr i 2019 - mot dokumentasjon av påløpte kostnader og mot rapportering på
framdrift og måloppnåelse i tråd med søknad.

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

•

•
•

Regionalt: ProtoMore InnovasjonsLAB er et regionalt tilbud til gründere, bedrifter og
studenter/høgskole, og skal nå også videreutvikles til å være på ledende nasjonal og
internasjonalt nivå.
Forskning og utvikling: Tilbudet bygger opp om FoU/FoI-basert virksomhet i så vel næringsliv
som høgskolemiljø. Treparts-samarbeide mellom NCE iKuben, Høgskolen i Molde og
ProtoMore InnovasjonsLAB vurderes som særlig viktig.
Næringsutvikling: Tilbudet vil kunne bidra til innovasjon i bedrifter, og kunne redusere tid og
kostnader fra ideutvikling til ferdig produkt.
Kompetent arbeidskraft: Tilbudet vil kunne virke attraktiv på kompetent arbeidskraft og på å
utvikle kompetent arbeidskraft.

Administrasjonens vurderinger:
ProtoMore InnovasjonsLAB fikk for 2016 og 2017, gjennom et samarbeid mellom iKuben og den gang
Molde kunnskapspark (senere Protomore Kunnskapspark AS), et to-årig tilskudd på til sammen 1,6
mill. kroner til å etablere en prototypelab.
I perioden fram til i dag er det gjennomført rundt 170 workshoper med over 2200 deltagere. I tillegg
til utvikling av InnovasjonsLAB og metodeverk har de, i tett samarbeid med næringsklyngen iKuben
gjennomført:
•
•

Etablert etterutdanningsprogram for arbeidslivet i innovasjon og industrielt internett ved
Høgskolen i Molde. Modul 1 kjøres for andre gang våren 2018.
Utviklet bachelor kurs i Design Thinking for Høgskolen i Molde BØK 411. Kurset
gjennomføres for andre gang vår 2018.
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•

•

Etablert kurs for næringslivet i ProtoMore sitt metodeverk med Design Thinking,
Forretningsmodeller, Digitalisering og Bærekraft som kjerne. Første kurs hadde deltagere
både i og utenfor Møre og Romsdal. Kurset startes på nytt etter påske.
Det er verdt å nevne at i løpet av denne tiden har forskjellige aktiviteter ut over det som er
listet opp ført til over 10 000 besøkende hos ProtoMore

Som eksempler på bedrifter som har hatt nytte av tilbudet nevner de Axess, Svorka, Oshaug Metall,
Beerenberg og Hycast.

Videreutvikling: Protomore 2.0
ProtoMore Kunnskapspark AS søker nå om støtte til følgende videreutvikling for at «ProtoMore
InnovasjonsLAB skal bli en ledende nasjonal verktøykasse for innovasjon og omstilling…»:
•
•
•
•
•
•

Løfte metodikk på Nasjonalt‐ og internasjonalt nivå
Bedre metodikk og verktøy for økt radikal innovasjon
Ny metodikk for raskere implementasjon for omstilling
Bidra til økt innovasjonskultur i næringslivet – og det offentlige
Mer relevant InnovasjonsLAB for prototyping
Økt fokus på digital analyse og visualisering – sensorikk

NCE iKuben beskriver i et eget vedlegg til ProtoMore kunnskapspark sin søknaden hvor viktig denne
videreutviklingen er.
De to organisasjonen har søkt om ulike støtteperioden. NCE iKuben har en periode på 5 år.
Protomore Kunnskapspark har en periode på 2 år. Dette forklares slik:
«For å arbeide med innovasjonsprosjekter er det viktig å ikke ha for lang horisont. ProtoMore
metodikken legger helt bevist opp til dette. Selv om NCE prosjektet søker finansiering for 5
år, er det et viktig suksesskriteria at utviklingsprosjektet for InnovasjonsLABen er tilstrekkelig
raskt. Det er derfor lagt opp til et to‐årig løp for å videreutvikle og teste metodikken.»

Økonomi
Det er lagt opp til at bidraget fra bedriftene skal øke i år 2 (2019), og at det tilsvarende bidraget fra
GassROR IKS skal reduseres. De har satt opp følgende budsjett og finansieringsplan:
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De opplyser videre at:
«iKuben bidrar gjennom en andel privat støtte (1,8 mill) samt en andel av den offentlige
støtten de har mottatt (1 mill). All offentlig støtte er fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. I
tillegg omsøkes Møre og Romsdal Fylkeskommune om ytterligere 500 000. Vi er her i prosess
med fylkeskommunen, og har fått positiv tilbakemelding om at de ønsker å støtte prosjektet.
Bedriftenes innsats er her kontantandel. Erfaring fra tidligere er at betalingsviljen for nye
typer workshoper, metodikker og prosesser er langt lavere enn når vi kan vise til resultater.
Vi ønsker også å øke akseptansen for å teste, og feile. Det er derfor tatt høyde for lavere
betaling bedriftene gjennom prosjektet. Med lavest betaling i starten.»
Grensesnittet mellom NCE iKubens og ProtoMore Kunnskapspark sin økonomi beskrives slik:

Vedlegg:
•
•

Sak09-18 Vedl1 Soknad_fra_ProtoMore2018Januar
Sak09-18 Vedl2 Brev_fra_iKuben
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Molde, 19. 1. 2018

GassROR IKS
v/ Arnt Sommerlund
6480 Aukra

Søknad om støtte til videreutvikling av ProtoMore InnovasjonsLAB
ProtoMore InnovasjonsLAB har siden oppstarten i Januar 2016 hatt et fokus på innovasjon og
omstilling av etablert næringsliv. Dette er gjennomført ved hjelp av workshoper og kurs rettet
direkte mot den enkelte bedrift, eller som et tilbud til flere bedrifter samlet.
Frem til i dag er det gjennomført rundt 170 workshoper med over 2200 deltagere. En viktig
forutsetning for at så mange bedrifter har benyttet tilbudet er at InnovasjonsLABen og det
tilhørende metodeverket har vært relevant for det behovet bedriftene har hatt. Metodeverket er
utviklet med et spesielt fokus på å få til rask omstilling i praksis. Digitalisering, bærekraft og nye
forretningsmodeller er kjerneområder i metodeverket.
I tillegg til utvikling av InnovasjonsLAB og metodeverk har vi, i tett samarbeid med næringsklyngen
iKuben gjennomført følgende:


Etablert etterutdanningsprogram for arbeidslivet i innovasjon og industrielt internett ved
Høgskolen i Molde. Modul 1 kjøres for andre gang våren 2018.






Utviklet bachelor kurs i Design Thinking for Høgskolen i Molde BØK 411. Kurset
gjennomføres for andre gang vår 2018.
Etablert kurs for næringslivet i ProtoMore sitt metodeverk med Design Thinking,
Forretningsmodeller, Digitalisering og Bærekraft som kjerne. Første kurs hadde deltagere
både i og utenfor Møre og Romsdal. Kurset startes på nytt etter påske.
Det er verdt å nevne at i løpet av denne tiden har forskjellige aktiviteter ut over det som er
listet opp ført til over 10 000 besøkende hos ProtoMore

GassROR IKS sin støtte til ProtoMore har bidratt til at vi har kunnet utvikle og teste
innovasjonsLAB og metodeverk på en radikal måte. Støtten har gitt oss friheten til å utforske vårt
mulighetsrom med basis i internasjonal tenkning og kompetanse. Tilpasse dette til våre forhold, og
teste det ut med til dels «uvillige» / kritiske bedrifter. Dette både for å utfordre oss og våre kunder.
Uten en god økonomisk støtte i bunnen ville vi ikke hatt mulighet, og kanskje heller ikke turt å ta
risikoen med å utfordre våre og bedriftenes barrierer i den grad vi har gjort.
ProtoMore InnovasjonsLAB har hatt en viktig rolle for at iKubens har mottatt NCE status. Likeledes
har InnovasjonsLABen vært avgjørende for at iKuben sammen med Digital Norway, Smart
Inovation Norway og NCE System Engineering har fått tildelt Klynger som omstillingsmotor. Her er
InnovasjonsLABen kjernen i iKubens leveranse. InnovasjonsLABen var den første i sitt slag i Norge
da den ble lansert i 2016. Den er fortsatt unik i nasjonal sammenheng og har et økende omdømme
nasjonalt. Likeledes er metodikken vi har utviklet unik. Vi opplever nå at bedrifter og klynger
utenfor Møre og Romsdal ønsker å benytte LABen og lære av metodikken. Vi deler meget gjerne vår
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metodikk, og våre erfaringer fra InnovasjonsLABen. Dette har inspirert flere miljø både til å bygge
Innovasjonsarenaer og til å benytte Design Thinking i utvikling av egne bedrifter.
Vi ser at etter to år med høy aktivitet i InnovasjonsLABen er vi nå ved startstreken til å ta en
nasjonal rolle også med InnovasjonsLABen.
Det er imidlertid flere forhold som nå gjør at vi må løfte oss betraktelig for å bygge videre en
nasjonal posisjon:








Våre brukere frem til nå er i god prosess med å øke sin kompetanse rundt tidligfase
innovasjon. Dette krever at vi fornyer vårt tilbud og kompetanse slik at vi forblir aktuelle og
vil være i stand til å utfordre bedriftene ytterligere
iKuben sin NCE posisjon som nasjonalt senter for Innovasjon og omstilling krever et stort
løft av InnovasjonsLAB, metodeverk og vår kompetanse. For å være relevant på nasjonalt
og internasjonalt nivå må satsningen betydelig videreutvikles. En InnovasjonsLAB med
metodikk på internasjonalt nivå vil også bidra til iKuben lettere vil kunne tiltrekke seg
internasjonale miljø
Tildelingen på «Klynger som omstillingsmotor» som iKuben fikk sammen med tre andre
klynger vil legge økt fokus på omstilling igjennom prosesser. Dette er et område
ProtoMores metodikk ikke er mye utviklet rundt. Her trenges det et løft for å finne
effektive verktøy for optimal digital omstilling.
Bedriftene som har benyttet oss, har også gitt tilbakemeldinger på områder som de mener
er viktig et vi løfter oss ytterligere på, ut over det som er nevnt over. I hovedsak er det fire
områder som det pekes på:
o Digitalisering
o Bærekraft
o Digitale forretningsmodeller
o Prototyping

For å bygge videre på, og forsvare, den posisjonen vi nå har er det viktig at vi utvikler oss videre
gjennom et nytt innovasjonsprosjekt; InnovasjonsLAB 2.0, hvor vi meget gjerne vil ha GassROR IKS
med som delfinansiør.

Bakgrunn og Status
ProtoMore Kunnskapspark og iKuben startet i 2016 et toårig pilot‐prosjekt for
etablering og uttesting av InnovasjonsLAB for industri, næringsliv og offentlig sektor i
Romsdal og på Nordmøre primært, men også som et tilbud til andre regioner. GassROR
IKS og Møre og Romsdal fylkeskommune var viktige bidragsytere til å etablere et godt
metodeverk og gode verktøy. Dette har vært avgjørende for den suksessen tilbudet har
hatt frem til nå.
ProtoMore InnovasjonsLAB er en felles satsning mellom NCE iKuben ProtoMore, og utvikles i
fellesskap for å adressere behovene til bedrifter både innenfor og utenfor iKuben. Satsningen er
basert på en felles strategi mellom iKuben og ProtoMore.
Metodeverket er basert på Human Centered Design (Design Thinking), med ProtoMores
tre pilarer i senter; Forretningsmodell, Digitalisering og Bærekraft.

Design Thinking har vist seg å være et riktig valg av prosessverktøy i tidligfase. Det tette
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samarbeidet med Innovasjonsprosjektet TrollLABs på NTNU som forsker på tidligfase
innovasjon med Design Thinking og prototyping i sentrum har vært meget viktig. Likeledes
har Stanford University, som har utviklet utgangspunktet for vår implementasjon av
Design Thinking vært meget viktig.
De to første årene har satsningen i stor grad handlet om å få bedriftene og deltagere til
å forstå hvorfor det er viktig med en iterativ / gjentagende tilnærming igjennom verktøy
som Design Thinking i tidligfase innovasjon. Fra stor skepsis har vi nå fått etablert en
god aksept fra bedrifter både innenfor og utenfor iKuben klyngen. Det er også mange
gode eksempler på at prosessene gir effekt, at deltagerne endrer tankesett og at de ser
muligheter for å skape verdier på andre måter enn de opprinnelig hadde tenkt.
For å få suksess med tilbudet, er det viktig at kompetanse, forståelse og kultur etablerer
seg i bedriftene. Det er først når det skjer at vi vil kunne ha full effekt av et tilbud som
ProtoMore InnovasjonsLAB. Det er derfor viktig at vi arbeider på et bredere plan enn
kun workshop i InnovasjonsLABen. Vi mener at gjennom den brede tilnærmingen vi gjør
er vi med på å utfordre bedriftene til å endre kultur.
Det er også gledelig at mange bedrifter som deltar på workshop endrer tenkning, og
at de utfordringene de får igjennom prosessen bidrar til andre og mer ambisiøse
satsninger enn de ellers ville ha gjort.
Det er mange konkrete resultater å vise til fra workshopene. Generelt kan man si at
en serie workshoper vil kunne bidra med større effekt enn enkeltworkshoper, men
vi har eksempler på at korte workshoper har bidratt med stor effekt.
Som eksempler kan vi nevne;
Axess, som gjennom en workshopserie på fem, utfordret sin egen
forretningsmodell med mye mannskap ute på riggene, til i stedet å tilby digitale
tjenester for preventivt vedlikehold som minimaliserer tilstedeværelse av service
personell. Dette har ført til at selskapet må vurdere egen organisering – og hvordan
de strategisk skal tilnærme seg denne endringen.
Svorka, et energiselskap på Nordmøre, har kjørt flere workshoper for å utfordre
ansatte, og sin ledergruppe i hvordan de skal «disrupte» sin nåværende
forretningsmodell. Dette gjør de for å kunne posisjonere seg i en strømbransje
som er under sterk endring.
Oshaug Metall har igjennom workshoper endret fokus fra teknisk «støperi» til verdi
– og kundefokus. Selskapet har gjennom workshopene nå fått frem to satsninger
som knoppes ut fra morbedriften og entrer et nytt marked, med nye produkter og
nye kunder. En av satsningene tilbyr løsninger blant annet til Oshaug Metalls
konkurrenter.
Vi ser også at bedrifter utenfor fylket og NCE iKuben benytter oss for konkrete
prosjekter eller for å bygge innovasjonskompetanse i egen bedrift. Et eksempel her
er Beerenberg som gjennom flere workshoper i Bergen og Molde har benyttet en
problemstilling til å utfordre og utvikle egen innovasjonsmetodikk.
Et annet eksempel er Istad som i en kombinasjon mellom Etter‐ og Videreutdannings
kurset i Industrielt Internett og wokshopper utvikler innovasjon i egen organisasjon.
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Hycast fra Sunndalsøra er et annet godt eksempel, de har benyttet ProtoMore i alt
fra oppstart av prosjekter, problemløsning til kundemøter med behovsdefinering for
fremtidig produkttilbud. Blandingen mellom SMB selskaper, store selskaper og små
oppstartselskaper har også vært viktige i å utforme, og teste, vår metodikk.

ProtoMore 2.0 – videre satsning
iKuben fikk i oktober tildelt status som nasjonalt senter for Omstilling og Innovasjon. iKubens NCE
prosjekt peker tungt på videreutvikling av InnovasjonsLABen som en av de viktigste verktøyene for
å få dette til. En av hovedmålene er:

For at ProtoMore InnovasjonsLAB skal bli en ledende nasjonal verktøykasse for innovasjon og
omstilling må tilbudet utvikles betydelig, dette ønsker vi å gjøre gjennom å:







Løfte metodikk på Nasjonalt‐ og internasjonalt nivå
Bedre metodikk og verktøy for økt radikal innovasjon
Ny metodikk for raskere implementasjon for omstilling
Bidra til økt innovasjonskultur i næringslivet – og det offentlige
Mer relevant InnovasjonsLAB for prototyping
Økt fokus på digital analyse og visualisering – sensorikk

Løfte metodikk på Nasjonalt‐ og internasjonalt nivå
Vi har til nå utviklet første versjon av metodikken. Vi ser svakheter rundt hvordan vi henter ut mer
radikale forretningsmodeller, særlig når vi arbeider innenfor digitale tjenester og tilbud. Videre
trenger vi mer kompetanse, verktøy og gode eksempler på hvordan digitalisering kan benyttes til å
utforme mer radikale produkter og tjenester. Vi trenger også å gå dypere inn i hvordan bærekraft
kan benyttes til å utforme produkter, tjenester, forretningsmodeller og verdikjeder. Ikke minst er
det sammenhengen mellom disse tre elementene og hvordan de innvirker på hverandre som er
viktig å forstå og utvikle videre.
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Bedre metodikk og verktøy for økt radikal innovasjon
Vi opplever at bedriftene som deltar i workshoper hos oss føler at de strekker sin egen tenkning
langt i prosessene. Sett utenfra er det imidlertid et langt større potensial å hente ut. Vi ser et klart
behov for å utvikle metodikken til å få deltagerne til å utløse et større potensial enn det som
tilfellet er i dag. Med økt endringstakt i samfunnet har ikke SMB bedriftene tid eller råd til å benytte
lang tid på omstilling, det er derfor viktig at vi øker effekten av prosessene vi kjører.
Ny metodikk for raskere implementasjon for omstilling
Frem til i dag har vi i stor grad arbeidet med utvikling av Produkt, tjeneste og forretningsmodeller,
kundeorientering og strategi. Vi har ikke hatt fokus på prosesser for å gjennomføre omstilling. Dette
er en økende etterspørsel fra bedriftene og noe vi må levere både til regionalt og nasjonalt. Behove
for å utvikle vår metodikk og verktøykasse til å i økende grad bidra i omstillingsprosessene og gjøre
disse mer effektive er et viktig område i vår satsning.
Bidra til økt innovasjonskultur i næringslivet – og det offentlige
For at ProtoMore InnovasjonsLAB skal bli en suksess så er det viktig at bedriftene selv tar til seg
kompetanse og bygger kultur rundt tidligfaseinnovasjon. Egen kompetanse i bedriftene vil være
selvforsterkende i å utvikle iKuben som en innovativ omstillingsklynge. Jo flere bedrifter som bygger
egen kompetanse jo høyere krav og forventinger settes også til InnovasjonsLABen og
metodeverket. Dette vil bidra sterkt til å utvikle oss. Både Workshop, kurs og tverrfaglig deling
mellom bedrifter og det offentlige er viktige element i å bygge denne kulturen sterkere.
Mer relevant InnovasjonsLAB for prototyping
Flere bedrifter har etterlyst mer kompetanse og metodikk for å kunne utvikle mer modne protyper
enn de som er gjort til nå. Dette har ikke vært et prioritert satsningsområde i de to siste årene, hvor
vi har konsentrert oss i å få opp en god fasiliteringsmetodikk. Vi ser imidlertid at vi også må løfte
oss betydelig på dette området for å skape verdi for bedriftene.
Økt fokus på digital analyse og visualisering – sensorikk
Behov for å forstå hvordan digitale løsninger kan bidra til å skape verdi er en av fokusområdene vi
har i våre workshoper. Vi ser imidlertid at vi har for lite kompetanse, eksempler og relevante
protoype‐verktøy til virkelig å skape denne forståelsen fra de deltagende bedriftene. Dette ønsker
vi å videreutvikle for å øke effekt.

Gjennom de siste to årene har bedriftenes behov for omstilling endret seg fra et generelt fokus på
innovasjon til i økende grad å favne tjenesteorientering, forretningsmodeller, digitalisering og
bærekraft. Samtidig har endringstakten også økt, hvor innovasjonsprosjektene kjøres i raskere
sykluser. Både for å holde tritt med utviklingen, men også for å redusere risiko. Dette er endrede
forutsetninger som er viktige å ta med i et nytt innovasjonsprosjekt. Samtidig øker modenheten for
tidligfase innovasjon i bedriftene nasjonalt og internasjonalt. Et løft av InnovasjonsLABen vil derfor
kreve økt internasjonalt nettverk og langt mer innsats enn utvikling av pilotsatsningen ProtoMore
1.0. Dette er et suksesskriteria for at ProtoMore InnovasjonsLAB skal kunne befeste sin nasjonale
posisjon og bidra til NCE iKubens senter for omstilling og innovasjon.

Prosjektplan
Vi mener at grunnlaget for videre utvikling ligger i å 1) inngå samarbeid og lære fra de beste
internasjonalt. 2) teste det vi har lært ut i forskjellige workshop med bedrifter og justere underveis.
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Slik uttesting vil kunne være utfordrende, og vi vil se at i tidligfase vil trolig ikke betalingsvilje hos de
deltagende bedrifter være fullt tilstede.
For å arbeide med innovasjonsprosjekter er det viktig å ikke ha for lang horisont. ProtoMore
metodikken legger helt bevist opp til dette. Selv om NCE prosjektet søker finansiering for 5 år, er
det et viktig suksesskriteria at utviklingsprosjektet for InnovasjonsLABen er tilstrekkelig raskt. Det er
derfor lagt opp til et to‐årig løp for å videreutvikle og teste metodikken.
Aktivitet
Kompetanseheving & Internasjonalt Samarbeid
Videreutvikle metodikk del 1
Uttesting av metodikk
Utvikling av omstillingsmetodikk del 1
Uttesting av omstillingsmetodikk
Erfaringshøsting, evaluering og justering av metodikk
Videreutvikle metodikk del 2
Uttesting av metodikk
Vdereutvikling av omstillingsmetodikk del 2
Uttesting av omstillingsmetodikk
Metodikk og verktøy for protoyping og data‐simulering
Utvikle Innovasjonskultur i arbeidslivet

2018
Q1 Q2

Q3

Q4

2019
Q1 Q2

Q3

Q4

Økonomi
Kostnadsbudsjett
Kompetanseheving og internasjonalt samarbeid
Utvikle og teste Innovasjonsmetodikk
Utvikle og teste omstillingsmetodikk
Protoype og Simuleringsmetodikk og verktøy
Utvikle Innovasjonskultur i Arbeidslivet
SUM

2018
700 000
2 100 000
800 000
600 000
150 000
4 350 000

2019
600 000
2 300 000
650 000
650 000
150 000
4 350 000

SUM
1 300 000
4 400 000
1 450 000
1 250 000
300 000
8 700 000

2018
900 000
500 000
250 000
1 600 000
350 000
750 000
4 350 000

2019
900 000
500 000
250 000
1 250 000
250 000
1 200 000
4 350 000

SUM
1 800 000
1 000 000
500 000
2 850 000
600 000
1 950 000
8 700 000

Finansieringsplan
iKuben Privat støtte
iKuben Offentlig andel (M&R Fylkeskommune)
Møre og Romsdal Fylkeskommune
GassROR IKS
ProtoMore
Bedriftene
SUM

*) iKubens offentlige andel er matchet med egeninnsats og kontantandel hos iKuben.

iKuben bidrar gjennom en andel privat støtte (1,8 mill) samt en andel av den offentlige støtten de
har mottatt (1 mill). All offentlig støtte er fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. I tillegg omsøkes
Møre og Romsdal Fylkeskommune om ytterligere 500 000. Vi er her i prosess med
fylkeskommunen, og har fått positiv tilbakemelding om at de ønsker å støtte prosjektet.
Bedriftenes innsats er her kontantandel. Erfaring fra tidligere er at betalingsviljen for nye typer
workshoper, metodikker og prosesser er langt lavere enn når vi kan vise til resultater. Vi ønsker
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også å øke akseptansen for å teste, og feile. Det er derfor tatt høyde for lavere betaling bedriftene
gjennom prosjektet. Med lavest betaling i starten.

Søknad
Med bakgrunn i ovenforstående beskrivelse tillater vi oss å søke GassROR IKS om støtte til
prosjektet med kr 2.850.000

Med vennlig hilsen

Finn Amundsen
Daglig leder
ProtoMore Kunnskapspark AS

Vedlegg:
Bekreftelse og budsjett fra NCE iKuben.
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Saksframlegg
Sak 10/18 Søknad fra Atlanterhavsspelet – støtte til utvikling og
gjennomføring av 2018
Forslag til vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 130.000 kroner til Teaterhjelpa i Møre og Romsdal i støtte
til utvikling og gjennomføring av Atlanterhavsspelet i 2018, slik det er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket
er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader.

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

•

Regionalt: Kommunene Eide og Fræna er 2 av 5 støtter tiltaket økonomisk. Dersom
Atlanterhavsspelet blir en suksess antas det å kunne gi ringvirkninger langs reiselivsaksen i
Molderegionen – fra Rauma via Molde og ut til Atlanterhavsveien.
Samfunns- og næringsutvikling: Atlanterhavsspelet kan som opplevelsesprodukt forventes å
skape ringvirkninger for så vel reiseliv som sørvisnæringen i regionen. Teaterhjelpa i Møre og
Romsdal har som nest mål å etablere «…et "Loskorps" - det skal bestå av dedikerte personer
som innehar kunnskapen og formidlingsevnen som skal til for å engasjere ulike
publikumsgrupper. Vi tenker spesielt på turisme, skoler, barnehager og bedrifter».

Administrasjonens vurderinger:
Atlanterhavsspelet vil kunne være en fin arena for formidling av romsdalsk kystkultur, og har
potensiale til å bli et opplevelsesprodukt i regionen.
Teaterhjelpa i Møre og Romsdal var høsten 2017 i kontakt med GassROR IKS om Atlanterhavsspelet.
Da var spelsted ikke avklart, og arrangørene ble bedt om å komme tilbake med en ny søknad når
spelsted og mer av prosjektet var avklart.
Når er spelsted avklart, de har valgt en utescene ved Ergan (se vedlegg). Dette har støtte både fra
Fræna kommune og fra Romsdalsmuseet. Spelstedet antas å ha bedre grunnlag en tidligere
prosjekterte arenaer pga. tilgang på frivillige/dugnadsinnsats.
I tillegg har Atlanterhavsspelet nå sikret økonomisk støtte fra 5 kommuner (hvorav 2 kommuner i
GassROR IKS) og Møre og Romsdal fylkeskommune. Sistnevnte har gitt støtte til pilotutvikling med
100.000 kroner, og 130.000 kroner til gjennomføring av pilot med premiere på spelet sommeren
2017.
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Økonomi:
Teaterhjelpa følgende budsjett for Atlanterhavsspelet 2018:
KOSTNADSOVERSLAG PILOT ATLANTERHAVSSPELET
Lønn og honorarer kunstnerisk
430 000
Lønn og honorarer teknisk pers.
160 000
Lønn og honorarer adm.
540 000
Konsulenthonorarer
90 000
Reiseutgifter
90 000
Mat
70 000
Overnatting
50 000
Dugnadsutgifter
50 000
Leieutgifter
70 000
Markedsføringsmateriell
90 000
Materialer dekor
80 000
Sminke
5 000
Kontorutg./regnskap
20 000
Salgsmateriell
25 000
Arrangement/service sponsorer
50 000
Forsikringer
25 000
Andre utgifter
20 000
Sum utgifter:
1 865 000

Med følgende finansieringsplan:
INNTEKTER
Billinntekter
Andre salgsinntekter
Offentlig støtte
Sponsorstøtte
Sum inntekter:

400 000
25 000
840 000
600 000
1 865 000

(inkl. Gassror)

FINASIERINGSPLAN
Billettinntekter
400 000 Bill.inntekter redusert utifra amfiets størrelse
Andre salgsinntekter
25 000
Støtte fra vertskommune
70 000 muntlig avtale, søknad sendes med det første
Støtte fra Fylkeskommunen
150 000 søknad sendt
Støtte fra nærliggende kommuner (40000 x 5 200
kommuner)
000 5 kommuner x 40.000 tilsagn gitt
Støtte fra Kulturrådet
100 000 søknad sendt
Gassror
200 000 søknad sendt
Sponsorstøtte
600 000 generalsponsor Romsdalsbanken 200.000. Venter svar fra flere med det første
Spelmidler, Teateralliansen
120 000 søknad sendt
Sum
1 865 000

Vedlegg:
•
•
•
•
•

Sak10-18 Vedl1 Søknad fra Teaterhjelpa
Sak10-18 Vedl2 Budsjett og finansieringsplan060118
Sak10-18 Vedl3 Framdriftsplan-pilot-2018
Sak10-18 Vedl4 Kart_spelstad_Ergan
Sak10-18 Vedl5 Risikoanalyse
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Atlanterhavsspelet prosjektpilot 2018
Kort beskrivelse
Atlanterhavsspelet er en helaftens ute-teaterforestilling bygd på regionalt samarbeid, lokalisert på Ergan
kystfort i Bud i Fræna kommune, like ved nasjonal turistveg og Atlanterhavsvegen.
Historien skal formidle vår kulturarv og omhandle det norske kystlivet på midten av 1800-tallet, en viktig
epoke i norsk historie.
Vi søker støtte til en prosjektpilot med urpremiere sommeren 2018.
Gjennom arbeidet med å sette opp spelet vil vi benytte ulike aktører fra Nordmøre og Romsdalsregionen.
Vi mener et slikt samarbeid vil styrke regionen som helhet.
Prosjektbeskrivelse
Atlanterhavsspelet skal formidle vår kulturarv på en så autentisk og spennende måte som mulig. Som
Romsdalens eneste utespel, med Hustadvika og storhavet som et enormt bakteppe vil dette bli en
spektakulær opplevelse for publikum.
Ofte ga havet store rikdommer – men like ofte tok det også det kjæreste man hadde. Dette preget folket
her ute.
Vi har gjennom forprosjekt ferdigstilt et manus vi er stolte av å kunne presentere. En historie med
dramatisk nerve som berører, en visuell opplevelse som begeistrer - en forestilling med kjærlighet og
humor som varmer.
Atlanterhavsveien med hele den nasjonale turistvegen fra Bud til Kårvåg er vill, vakker og unik på alle
måter. Vi mener at potensialet til å skape kulturelt engasjement og entusiasme er så stort at det må
utnyttes til å skape stabile kulturarbeidsplasser.
Med over 300.000 forbipasserende biler hvert år mener vi at prosjektet på sikt kan gi god økonomisk
avkastning og tilføre verdier i regionen.
En teaterproduksjon av dette formatet vil medføre etablering av kulturarbeidsplasser samt styrking av
eksisterende.
Det vil også med stor sannsynlighet bety styrking av reiselivsnæringen og servicenæringen generelt.
For å gjennomføre en slik produksjon, må vi bygge opp en produksjonsstab som kan håndtere og
gjennomføre en slik oppsetting.
Vi er avhengig av å danne et bredt nettverk og bygge et kompetanse-team/produksjonsstab som kan
legge grunnlaget for et solid kunstnerisk sluttprodukt.
Vi snakker her om å engasjere både håndplukkede profesjonelle krefter og lokale amatører/frivillige.
Gjennom dette arbeidet vil vi bygge en sterk organisasjon som skal ha de beste muligheter for et
vellykket arrangement i alle ledd.
Dette teamet skal også utvikles til å kunne håndtere andre store
arrangement i området.
Prosjektorganisering
Atlanterhavsspelet er organisert og ledet av organisasjonen Teaterhjelpa v/ Endre Skar.
Teaterhjelpa skal i første omgang lede prosjektpiloten, men er også tenkt i en viktig rolle i den senere
produksjonsfasen.

Prosjektmål
Prosjektpiloten er første steg i utviklingen av et helhetlig opplevelsesprodukt som skal inneholde
forskjellige typer opplevelser.

Steg to er etableringen av et "Loskorps" - det skal bestå av dedikerte personer som innehar kunnskapen
og formidlingsevnen som skal til for å engasjere ulike publikumsgrupper. Vi tenker spesielt på turisme,
skoler, barnehager og bedrifter.
I denne fasen av prosjektet er vårt klare hovedmål å lage en pilotforestilling av god kvalitet med
urpremiere sommeren 2018.
Forankring
Prosjektpiloten er forankret i firmaet "Teaterhjelpa" som i en årrekke har drevet fram ulike
teaterprosjekter. Endre Skar som eier og driver firmaet har arbeidet med og utviklet teaterprosjekter
basert på lokal historie og identitet i mange år. Det er gjennom en slik solid erfaringsbakgrunn dette
prosjektet skal bli realisert. Man søker ellers forankring i berørte kommuner, fylkeskommune og
sponsorer.
Relasjonsbygging/nettverksbygging er en stor del av prosjektet. Her vil det arbeides mot personer
med spesielt god kompetanse innenfor fagområder som trengs i utvikling og produksjon av en slik
oppsetning. Det kan også være aktuelt å inngå samarbeid med ulike næringsaktører og
organisasjoner i området. Lokale sponsorer/samarbeidspartnere vil være avgjørende i alle deler av
dette prosjektet. I denne fasen gjøres noen fysiske investeringer som er nødvendig for å få spelet opp
og gå. Her kan nevnes tilrettelegging av spelplass, bygging av sceneinstallasjoner og leie og oppsett av
mobilt publikumsamfi.
Samarbeidspartnere
Prosjekteier og prosjektleder: Teaterhjelpa i Møre og Romsdal v/ Endre Skar
Prosjektgruppe: Linda Øien, Jørn Skar, Einar Wikan og Geir Tore Vestad
Fræna, Eide, Averøy, Kristiansund og Aure kommune er inne med støtte fra næringsfond.
Vi håper på deres støtte for å gjennomføre prosjektet.
SØKNADSSUM: KR. 200.000,-

Kontaktopplysninger
Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil
Søker /Prosjekteier
TEATERHJELPA I MØRE OG ROMSDAL
Org.nr:978636837
Roksvågvegen 80
6694 FOLDFJORDEN
Kontaktperson/ Prosjektleder
Endre Skar Roksvågvegen 80
6694 FOLDFJORDEN
Mobil: 99696963E-post: endre@teaterhjelpa.no

Vedleggsliste
Dokumentnavn Filstørrelse Dato
BUDSJETT og Finansieringssplan
Fremdriftsplan
Risikoanalyse
Kart over området

KOSTNADSOVERSLAG PILOT ATLANTERHAVSSPELET
Lønn og honorarer kunstnerisk
430 000
Lønn og honorarer teknisk pers.
160 000
Lønn og honorarer adm.
540 000
Konsulenthonorarer
90 000
Reiseutgifter
90 000
Mat
70 000
Overnatting
50 000
Dugnadsutgifter
50 000
Leieutgifter
70 000
Markedsføringsmateriell
90 000
Materialer dekor
80 000
Sminke
5 000
Kontorutg./regnskap
20 000
Salgsmateriell
25 000
Arrangement/service sponsorer
50 000
Forsikringer
25 000
Andre utgifter
20 000
Sum utgifter:
1 865 000
INNTEKTER
Billinntekter
400 000
Andre salgsinntekter
25 000
Offentlig støtte
840 000
Sponsorstøtte
600 000
Sum inntekter:
1 865 000

(inkl. Gassror)

FINASIERINGSPLAN
Billettinntekter
400 000 Bill.inntekter redusert utifra amfiets størrelse
Andre salgsinntekter
25 000
Støtte fra vertskommune
70 000 muntlig avtale, søknad sendes med det første
Støtte fra Fylkeskommunen
150 000 søknad sendt
Støtte fra nærliggende kommuner (40000 x 5 kommuner)
200 000 5 kommuner x 40.000 tilsagn gitt
Støtte fra Kulturrådet
100 000 søknad sendt
Gassror
200 000 søknad sendt
Sponsorstøtte
600 000 generalsponsor Romsdalsbanken 200.000. Venter svar fra flere med det første
Spelmidler, Teateralliansen
120 000 søknad sendt
Sum
1 865 000

Fremdriftsplan
Nr

Aktivitet/ Milepæl (MP)
J
1 FINANSIERING
2 MARKEDSFØRING
3 ORGANISERING
4 KOSTYMEANSVARLIG
6 PRODUKSJON AV SCENOGRAFI
7 REKVISITTER

F

M

A M

2018
J J

A

S

Ferdig
O

N

D

Ferdig dato
Ansvarlig
31.07.2018 Linda Øien/Endre Skar
05.08.2018 Jørn Skar/Endre Skar
01.04.2018 Endre Skar/Linda Øien
14.07.2018 Linda Øien
14.07.2018 Inge Korsnes/Mathias Hammerø
25.07.2018

8 PRODUKSJON AV MUSIKK OG LYDBILDE
9 CASTING
10 KICK OFF (FØRSTE SAMLING)

01.07.2018 Eldar Skar/Jonas Høgseth
15.05.2018 Endre Skar
01.07.2018 Endre Skar

11
12
13
14

05.08.2018
05.08.2018
08.08.2018
01.10.2018

PRODUKSJONSFASE
SPILLEPERIODE
NEDRIGG OG OPPRYDDING
RAPPORTERING

Endre Skar/Elin Nyheim
Endre Skar/Elin Nyheim
Endre Skar/Elin Nyheim
Endre Skar/Linda Øien

Status

RISIKOANALYSE

PROSJEKTPILOTEN 2018

KRITISKE FAKTORER

S
4

K RF
4 16

1

MANGLENDE FINANSIERING

2

SPILLPLASS/ADKOMSTVEI
MANGLER FINANSIERING

3

5

15

3

Mangelfull rekruttering fra
lokalmiljøet for å delta i
prosjektet

2

5

10

4

Manglende
publikumsoppslutning

3

4

12

MULIGE TILTAK
FORENKLE OG MINIMALISERE
PRODUKSJONEN OG REDUSERE
BUDSJETT I FORHOLD TIL MANGLENE I
FINANSIERINGSPLANEN
SE PÅ MULIGHETENE FOR EN ANNEN
FINSIERING OG/ELLER FORENKLING AV
STIEN INN TIL OMRÅDET OG FØRING
AV SCENEMODULER INN SJØVEIEN.
(Dette medfører større grad av
dugnadsinnsats).
SNEVRE INN ANTALLET MEDVIRKENDE
OG GI MER DEDIKERTE PERSONER
STØRRE ANSVAR. Men også gjøre en
større innsats for å selge inn konseptet
til lag og foreninger, og gi noen ekstra
goder.
Utfordre alle medvirkende til å gjøre
en ekstra markedsføringsinnsats som
plakatering og invitasjon av venner og
bekjente som får grupperabatt. Ha en
buffer i tilfelle krise. Starte billettsalget
tidlig for å ev. vurdere tiltak.

S = sannsynlighet. (Skala fra 1 – 5 hvor 5 er størst sannsynlighet)
K = Kritisk. Hvor kritisk vil dette være hvis det inntreffer.(Skala fra 1 – 5 hvor 5 er mest kritisk)
RF = Risikofaktorer (S x K). 15 eller høyere vil måtte utløse en aksjon innen en gitt dato.

Saksframlegg
Sak 11/18 Søknad fra Rabalderfestivalen – støtte til videreutvikling
av festival i Molde og samarbeid med Nesset Musikkfest
Forslag til vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 150.000 kroner i støtte til Molde Barnefestival AS til
videreutvikling av Rabalderfestivalen og samarbeid med Nesset Musikkfest, slik tiltaket er
beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket
er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader.

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

•

Regionalt: Rabalderfestivalen har vist at den kan lage arrangementer som appellere til barn
og unge i regionen. Det viser besøket og omtale fra 2017. En videreutvikling i form av et
samarbeid med Nesset Musikkfest ses som spennende, og noe vil kunne styrke den regioanle
effekten av tiltaket.
Samfunns- og næringsutvikling: En festival for barn og unge (i fjor 1.677) vil også tiltrekke
seg foreldre og besteforeldre. Og et slik sommertilbud (30. juni – 1. juli) vil kunne ha
ringvirkninger både for reiseliv og sørvisnæringen i form av økt aktivitet.

Administrasjonens vurderinger:
Rabalderfestivalen ble for første gang avholdt over to dager i 2017. Festivalen hadde 1.677 unike
besøkende, og 29 ulike programposter for barn og unge i Reknesparken i Molde. Festivalen ønsker å
tiltrekke seg barn og unge fra Molde med nabokommunene Aukra, Midsund, Gjemnes, Vestnes,
Fræna, Eide, samt Nesset.
I tillegg til selve festivalproduksjonen, hadde Molde Barnefestival AS flere arrangementer i 2017. De
opplyser at de:
•

•
•

I samarbeid med musikkpedagog Ole Andreas Silseth, arrangerte vi en fem dager lang dramaog musikkworkshop (MUDRA) for barn i alderen 8-11 år.
o Workshopen resulterte i en forestilling som ble spilt av deltakerne i vår Lavvo-scene.
15 deltakere
Ungdomskonsert med Razika på Molde Kulturhus 31.06.2017. 50 besøkende.
Gratis utekino for barn i samarbeid med Molde Kino og Molde Sentrums 31. august. 600
besøkende.

1

•

Samarbeidspartner og medarrangør i Midtnorsk musikkmesse 17.-18. november 2017. 120
deltakere

Festivalen fikk mye positiv omtale i 2017, og har rapportert om et ørlite overskudd etter første år. Nå
ønsker Molde Barnefestival AS å utvikle festivalen videre.
Samarbeidet med andre kulturinstitusjoner styrker deres regionale ambisjoner. For festivalen i 2018
opplyser de at de er i planleggingsfasen på kunstnerisk innhold med følgende samarbeidspartnere:
•
•
•
•

Barneteatret Vårt
Møre og Romsdal kunstnersenter
Molde Bibliotek
Nesset Musikkfest

Utviklingsmål
Festivalen har satt følgende utviklingsmål for 2018:
For å utvikle prosjektet videre har satt følgende utviklingsmål for 2018:
•
•
•
•
•
•
•

Utvide staben fra 8 til 15 personer som jobber på helårsbasis.
Profesjonalisere organisasjonen i form av tilspissing av kunnskap internt.
Ha mer aktivitet utenfor Molde Kommune slik at flere kommuner og barnefamilier får glede
av tiltaket.
Forbedring av sceneprogrammet og sceneproduksjon tilegnet barn i målgruppen.
Bruke mer ressurser på utvikling av festivalens aktivitetstilbud.
Utvikle markedsføringen av festivalen slik at vi i enda større grad
kommuniserer enda bedre ut til alle regionens kommuner.

Historikk
GassROR IKS ble høsten 2016 kontaktet av initiativtakerne. Da var festivalen organisert inn under
Amber AS, og dette ble ansett som problematisk mht. ev. utbytte og vår formålsparagraf om at
«Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast». Nå er denne organiseringen mer avklart. Siden da er det
etabler et eget selskap Molde Barnefestival AS, der de opplyser de at de har lagt inn i vedtektene at
det det ikke tas ut noe form for utbytte - og at et eventuelt overskudd skal gå videre neste års
utvikling av Rabalderfestivalen.

Økonomi:
Festivalen har følgende kostandsbudsjett:

2

Forts. budsjett:

3

Dette har følgende finansieringsplan:

Vedlegg:
•
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Søknad til GassROR for Rabalderfestivalen 2018.
Søknaden inneholder:
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett for Rabalderfestivalen 2018
Vi søker med dette GassROR om støtte på kr 150 000 ,- til Rabalderfestivalen 30.
juni og 1. juli 2018.
Midler fra GassROR vil være øremerket tiltak for å nå våre utviklingsmål og vårt
prosjekt med Nesset Musikkfest.
Kort beskrivelse av prosjektet:
Vi arrangerer andre utgave av kulturfestivalen Rabalderfestivalen for barn og unge i
Molde, sommeren 2018. Festivalen skal avholdes i Reknesparken i Molde sentrum,
og er et kulturtilbud av høy kvalitet for barn og unge i Møre og Romsdal. Dette er et
tilbud som ikke har eksistert i regionen tidligere. Målgruppen for festivalen er 3-12 år.
Festivalen inneholder musikk, teater, og fortellerkunst av høy kvalitet fremført av
profesjonelle aktører.
I tillegg til å vise kunst og kultur på et faglig høyt nivå, har prosjektet også sterkt fokus
på å involvere og inkludere barn og unge. Dette vil vi gjøre gjennom å arrangere
workshops, både i forkant av festivalen og med ulike aktivitetsstasjoner på selve
festivalen. Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med skolefritidsordningen, kulturskoler
og organisasjoner fra hele regionen. Vi ønsker også å involvere lokale krefter i kor og
korps til å bidra sammen med etablerte aktører i sceneprogrammet.
Vi samarbeider også med lokale bedrifter og institusjoner for å skape nye og
spennende aktivitetsstasjoner på festivalen.
Kort om Rabalderfestivalen 2017
Rabalderfestivalen 2017 hadde 1677 unike besøkende. Vi hadde 29 ulike
programposter av høy kvalitet. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både
publikum og samarbeidspartnere etter første festival. Vi tolker den gode mottakelsen
av førstegangs-festivalen som tegn på at dette tilbudet er sterkt ønsket av barn, unge
og foreldre. Se stemningsfilm fra fjoråtets festival her: http://bit.ly/2DwSJ6w

I tillegg til selve festivalproduksjonen, hadde Molde Barnefestival AS flere
arrangementer i 2017:
- I samarbeid med musikkpedagog Ole Andreas Silseth, arrangerte vi en fem
dager lang drama- og musikkworkshop (MUDRA) for barn i alderen 8-11 år.
Workshopen resulterte i en forestilling som ble spilt av deltakerne i vår
Lavvo-scene. 15 deltakere
- Ungdomskonsert med Razika på Molde Kulturhus 31.06.2017. 50 besøkende.
- Gratis utekino for barn i samarbeid med Molde Kino og Molde Sentrums 31.
august. 600 besøkende.
- Samarbeidspartner og medarrangør i Midtnorsk musikkmesse 17.-18.
november 2017. 120 deltakere
Et av målene med festivalen er å være et samlingspunkt for de ulike
kulturinstitusjonene i regionen. I forbindelse med festivalen i 2017 samarbeidet vi
med:
- Barneteatret Vårt: forestilling fremført fire ganger på festivalen.
- Møre og Romsdal kunstnersenter: skulpturverksted med Simon Wågsholm.
- Molde Bibliotek: barnebibliotek i paviljongen med høytlesning og mulighet for
utlån.

Rabalderfestivalen 30. juni og 1. juli 2018:
Festivalen har tre scener. Hver av scenene er dedikert til hver sin uttrykksform;
musikk, teater og fortellerkunst. Festivalen vil også inneholde ulike
aktivitetsstasjoner. I tillegg jobber vi med flere forprosjekter i form av workshops og
kurs i forkant av festivalen.
Målgruppe:
Festivalens målgruppen er barn og unge i alderen 3-12 år i Molde og omegn. Vi
jobber med å knytte et bredt samarbeid til flere kulturaktører i Møre- og
Romsdals-regionen. Vårt mål er å ha publikum fra Moldes nabokommuner som
Aukra, Midsund, Gjemnes, Vestnes, Fræna, Eide, samt Nesset. Det vil bli lagt
ressurser i arbeidet med markedsføringen for å nå dette målet.
Frivillighet:
For å gjennomføre festivalen er det være behov for frivillig arbeid og dugnad. Totalt
90 personer som legger ned 10-12 dugnadstimer hver er det estimerte behovet,
basert på erfaring fra fjorårets festival. Dette er en gylden mulighet til å knytte til oss
menneskelige ressurser i regionen, og dermed bidra til sosial og kulturell integrering.

Vi har tidligere lyktes med å engasjere frivillig arbeidskraft fra flyktningtjenesten. Vi
ser muligheter for å utvide slike samarbeid til å også omfatte videregående skole,
eldresentre og elever fra voksenopplæringen i Møre og Romsdalskommunene. På
den måten muliggjør vi også at mindre pengesterke familier kan delta på festivalen,
og sikrer mangfold blant festivaldeltakerne.
Kunstnerisk mål:
Et av de overordnede målene med festivalen er at barn og unge skal få muligheten til
å oppleve et variert kulturuttrykk. Barn og unge er en målgruppe som ellers ikke blir
tilbudt eller eksponert for kultur i samme grad som voksne. Vi ønsker å gi barna
kulturopplevelser av høy kvalitet, utført av profesjonelle utøvere. Dette handler om å
ta barn og unge på alvor som publikum.
Vi vil tilrettelegge for at barns nysgjerrighet for utforsking kan vekkes og stimuleres,
gjennom gode kulturopplevelser. Vi ønsker å legge til rette for at de skal kunne bli
kjent med kunst og kultur som uttrykksform. Et mål med prosjektet er å stimulere til
barn og unges ønske om å selv ta i bruk ulike uttrykksformer. Ved å tilby muligheten
til å oppleve, sanse og bli kjent med ulike kulturuttrykk mener vi at vi kan vekke dette
engasjementet.
Et tredje mål er å skape varige minner gjennom gode og trygge opplevelser.
Med dette mener vi å legge til rette for felles opplevelser som kan styrke relasjoner
mellom barn og unge og mellom barn og voksne.
Festivalen vil kunne være en trygg arena for felles sansing og nye inntrykk.
For festivalen i 2018 er vi i planleggingsfasen med følgende samarbeidspartnere på
kunstnerisk innhold:
- Barneteatret Vårt
- Møre og Romsdal kunstnersenter
- Molde Bibliotek
- Nesset Musikkfest
Om søkerne:
Rabalderfestivalen er organisert som et AS med navn Molde Barnefestival AS. I
henhold til vedtektene i organisasjonen skal det ikke tas ut noe form for utbytte da et
eventuelt overskudd skal gå videre neste års utvikling av Rabaldefestivalen.
Arbeidsgruppen som jobber med prosjektet på helårsbasis består av åtte utflyttede
unge voksne med tilknytning til Møre og Romsdal. Alle har forskjellige type jobber og
erfaringer. Samlet har vi god kompetanse på barn og unge, pedagogikk,
kulturformidling og organisasjonsutvikling. Felles for gruppen er at vi alle har et

brennende ønske om å skape godt kulturtilbud for barn og unge i regionen vi er vokst
opp i.

Videre planer, visjoner og utvikling for festivalen og organisasjonen:
Vårt mål er at dette blir en årlig festival. Vi ønsker å bygge en solid organisasjon og
festival allerede fra et tidlig stadium, slik at prosjektet er bærekraftig på sikt. Første
årene legger vi oss på et realistisk nivå, som samtidig har åpenbare
utviklingsmuligheter. På den måten legger vi et grunnlag det skal være naturlig å
bygge videre på.
For å utvikle prosjektet videre har satt følgende utviklingsmål for 2018:
- Utvide staben fra 8 til 15 personer som jobber på helårsbasis.
- Profesjonalisere organisasjonen i form av tilspissing av kunnskap internt.
- Ha mer aktivitet utenfor Molde Kommune slik at flere kommuner og
barnefamilier får glede av tiltaket.
- Forbedring av sceneprogrammet og sceneproduksjon tilegnet barn i
målgruppen.
- Bruke mer ressurser på utvikling av festivalens aktivitetstilbud.
- Utvikle markedsføringen av festivalen slik at vi i enda større grad
kommuniserer enda bedre ut til alle regionens kommuner.
Rabalderfestivalen skal være et arrangement for, av og med barn og unge. Vi ønsker
derfor å inkludere målgruppen i planleggingsarbeidet. I takt med festivalens utvikling,
skal prosjektet i stadig større grad formes etter påvirkning av barn og unge.
Vi har ambisjoner om at festivalen over tid blir et naturlig samlingspunkt som kan
inspirere til samarbeid mellom ulike kulturorganisasjoner og institusjoner, på tvers av
kommuner i regionen. Derfor har vi allerede nå opprettet god dialog og samarbeid
med flere av de lokale kulturinstitusjonene i lokalsamfunnet. Vi håper at prosjektet vil
kunne inspirere andre aktører til i framtiden å skape flere kulturarrangement for barn
og unge i Møre og Romsdal.
Samarbeid med Nesset Musikkfest:
I 2018 skal vi også ha et samarbeid med Nesset Musikkfest. Dette blir en sentral del i
målet om å skape mer aktivitet utenfor Molde Kommune. Rabalderfestivalen skal
booke konserter og aktiviteter for Nesset Musikkfest sin familiedag til en kostnad av
50 000kr. Sceneutgifter og andre produksjonskostnader bekoster Nesset Musikkfest.
De tar også billettinntektene til arrangementet.
Nesset Musikkfest bidrar med innhold på Rabalderfestivalen i form av workshop for
barn innenfor klassisk musikk som skal bli en del av Rabalderfestivalen sitt
åpningsshow lørdag 30. juni.

Vi mener Rabalderfestivalen er et viktig prosjekt for barn, unge og voksne i hele
regionen vår. Prosjektet inkluderer tiltak knyttet til barns utvikling, integrering i
nærmiljøet og samarbeid i regionen.

Molde, 19.01 2018
_________________________
Eivind Fadnes
Festivalsjef Rabalderfestivalen

Utgifter
Booking
Konsertscene
Amfiscene
Lavvo
Øvrig booking
Nesset Musikkfest

200 000,00
140 000,00
50 000,00
40 000,00
50 000,00
480 000,00

Sceneproduksjon
Tono
Overnatting artist/crew
Reise - artist/crew
Reise - administrasjon
Infrastruktur
Leie produksjonslokale
Strøm
Dekor
Sikkerhet
Renovasjon og toalettømming
Festivalbånd
Diverse
Betalingsterminlaer og kasser

280 000,00
20 000,00
50 000,00
30 000,00
40 000,00
70 000,00
15 000,00
10 000,00
20 000,00
60 000,00
20 000,00
15 000,00
20 000,00
45 000,00
695 000,00

Produksjon

Rider (catering)
Buy out

15 000,00
15 000,00

Markedsføring
Grafisk profil
Digital markedsføring
Trykksaker
Annonsekjøp i papiravis

35 000,00
40 000,00
25 000,00
60 000,00
160 000,00

Honorar
Lønn ledere (8stk)

80 000,00

Lønn mellomledere (7 stk)

35 000,00
115 000,00

Diverse
Forsikring
Uforutsette utgifter

15 000,00
50 000,00
65 000,00

Kiosk og merch
Matvarer
Merch

Total

50 000,00
70 000,00
120 000,00
1 650 000,00

Inntekter
Sponsor
GassROR
Møre & Romsdal fylkeskommune
Molde kommune
Andre støtteordninger
Billettsalg
Kiosksalg
Merchsalg
Total

Balanse

500 000,00
150 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
400 000,00
100 000,00
50 000,00
1 650 000,00

0,00

Saksframlegg
Sak 12/18 Søknad fra Rabalderfestivalen – støtte til konsertserie for
barn&unge (Molde, Nesset, Rauma, Eide, Fræna og Aukra)
Forslag til vedtak:
GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 150.000 kroner i støtte til Molde Barnefestival AS til
konsertserie for barn og unge, slik tiltaket er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd med finansieringsplan i søknad, at tiltaket
er påbegynt innen to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte
kostnader.

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

•

Regionalt: Rabalderfestivalen har vist at den kan lage arrangementer som appellere til barn
og unge i regionen. Det viser besøket og omtale fra 2017. Konsertserie for barn og unge vil
utvide tilbyd så vel geografisk som tidsmessig (ikke bare sommer, også vår og høst).
Samfunnsutvikling: En ambulerende konsertserie for barn og unge vil kunne oppleves som
god samfunnsutvikling, og bidra til økt bolyst.

Administrasjonens vurderinger:
Rabalderfestivalen ambisjoner om å lage en konsertserie for barn og unge vil bidra til kulturelle
opplevelser for målgruppen både vår og høst, og ikke bare i en hektisk festivalhelg om sommeren.
Dessuten vil den geografiske spredningen øke kulturtilbudet til befolkningen.
De har presentert følgen konsertskisse i søknaden:

1

Økonomi:
Festivalen har følgende kostandsbudsjett:

Med følgende finansieringsplan:

Vedlegg:
•

Sak12-18 Vedl1 Søknad_Rabalderfestivalen_konsertserie_barnogunge
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19.01.2018

Søknad til GassROR for konsertserie for barn i 2018.
Søknaden inneholder:
- Prosjektbeskrivelse
- Budsjett for prosjektet
Vi søker med dette GassROR om støtte på kr 150000 ,- til konsertserie for barn i
Møre og Romsdal i regi av Rabalderfestivalen.
Om Rabalderfestivalen 2017
Rabalderfestivalen 2017 hadde 1677 unike besøkende. Vi hadde 29 ulike
programposter av høy kvalitet. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både
publikum og samarbeidspartnere etter første festival. Vi tolker den gode mottakelsen
av førstegangs-festivalen som tegn på at dette tilbudet er sterkt ønsket av barn, unge
og foreldre.
I tillegg til selve festivalproduksjonen, hadde Molde Barnefestival AS flere
arrangementer i 2017:
- I samarbeid med musikkpedagog Ole Andreas Silseth, arrangerte vi en fem
dager lang drama- og musikkworkshop (MUDRA) for barn i alderen 8-11 år.
Workshopen resulterte i en forestilling som ble spilt av deltakerne i vår
Lavvo-scene. 15 deltakere
- Ungdomskonsert med Razika på Molde Kulturhus 31.06.2017. 50 besøkende.
- Gratis utekino for barn i samarbeid med Molde Kino og Molde Sentrums 31.
august. 600 besøkende.
- Samarbeidspartner og medarrangør i Midtnorsk musikkmesse 17.-18.
november 2017.
Et av målene med festivalen er å være et samlingspunkt for de ulike
kulturinstitusjonene i regionen. I forbindelse med festivalen i 2017 samarbeidet vi
med:
- Barneteatret Vårt: forestilling fremført fire ganger på festivalen.
- Møre og Romsdal kunstnersenter: skulpturverksted med Simon Wågsholm.
- Molde Bibliotek: barnebibliotek i paviljongen med høytlesning og mulighet for
utlån.

Om konsertserien:
Molde Barnefestival AS står bak barnekulturfestivalen Rabalderfestivalen i Molde
som neste år skal arrangeres 30. Juni og 1. Juli. Men som et tiltak utover dette har vi
ambisjoner om å gi barn i distriktet utenfor Molde By muligheten til å oppleve
kvalitetssterke kulturopplevelser i vår regi. Derfor lager vi en konsertserie for barn
som skal besøke seks ulike tettsteder i Møre og Romsdal. Det planlegges to
konserter vår 2018 og 4 konserter høst 2018. Seks konserter i seks forskjellige
kommuner!
Primærmålgruppen vil være barn mellom 3 og 13 år, men det vil selvsagt være
varierende hvilken aldersgruppe innenfor det segmentet konsertene vil være tilpasset
for. Dette vil bli tydelig kommunisert til publikum i forkant av hver enkeltkonsert.
Hovedformålet med tiltaket er å skape konserter tilpasset barn og produksjoner på
deres premisser, gjennomført av profesjonelle utøvere som representerer ulike
sjangre. Et viktig element for å få til dette til vil være at produksjonen av konsertene
gjøres gjennomtenkt og på et høyt nivå. Eksempler på dette er at scenene artistene
spiller på ikke skal være så høye slik at barna skal få nærhet til det som foregår og at
det skal være en visuell opplevelse der de har god oversikt over det som skjer på
scenen. Vi vil gjøre dette med å velge noe utradisjonelle locations for konserter som
vil forsterke opplevelsen for barna. Et mulig eksempel på dette er å produsere
konsert med ”Rytmer fra Verdensrommet” i Bergtatt kulturgrotte på Eide utenfor
Molde.
Prosjektet vil ha egen prosjektleder og produsent som sammen med lokale aktører vil
sørge for gjennomføringen av prosjektet. På produksjon vil Molde Live være
samarbeidspartner og sørge for at all teknisk produksjon er optimal på alle steder.
Som prosjektleder vil vi bruke ressurser internt i Rabalderfestivalen som skal sikre at
konsertserien blir gjennomført på en forsvarlig og økonomisk måte innenfor
prosjektets ressurser.

Konsertplan:
Dette er en skisse på hvordan vi ser for oss konsertserien. Første konsert er allerede
annonsert med oppslag i Romsdals Budstikke 19.01.2018.
Dato

Sted

Band/Artist

21.04.2018

Kulturhuset i Molde

Rasmus og Verdens Beste Band

26.05.2018

Rauma Kulturhus

Christine Sandtorv

08.08.2018

Aukra Folkebibliotek

Raymond Sereba / Afro folk groove

12.10.2018

Nesset Prestegård

Silja Sol

27.10.2018

Bergtatt Opplevelser, Eide

Rytmer fra Verdensrommet

10.11.2018

Bud Samfunnshus

Meg og Kammeraten min

Om søkerne:
Rabalderfestivalen er organisert som et AS med navn Molde Barnefestival AS. I
henhold til vedtektene i organisasjonen skal det ikke tas ut noe form for utbytte da et
eventuelt overskudd skal gå videre neste års utvikling av Rabalderfestivalen.
Arbeidsgruppen som jobber med prosjektet på helårsbasis består av åtte utflyttede
unge voksne med tilknytning til Møre og Romsdal. Alle har forskjellige type jobber og
erfaringer. Samlet har vi god kompetanse på barn og unge, pedagogikk,
kulturformidling og organisasjonsutvikling. Felles for gruppen er at vi alle har et
brennende ønske om å skape godt kulturtilbud for barn og unge i regionen vi er vokst
opp i.
Videre planer og visjoner for festivalen, organisasjonen og konsertserien:
Vårt mål er at dette blir en årlig festival og konsertserie. Vi ønsker å bygge en solid
organisasjon allerede fra start, slik at prosjektet er bærekraftig på sikt. Første årene
legger vi oss på et realistisk nivå, som samtidig har åpenbare utviklingsmuligheter.
På den måten legger vi et grunnlag det skal være naturlig å bygge videre på.

Dette skal være arrangement for, av og med barn og unge. Vi ønsker å inkludere
målgruppen i planleggingsarbeidet. I takt med organisasjonen utvikling, skal
prosjektet i stadig større grad formes etter påvirkning av barn og unge.
Vi har ambisjoner om at festivalen over tid blir et naturlig samlingspunkt som kan
inspirere til samarbeid mellom ulike kulturorganisasjoner og institusjoner, på tvers av
kommuner i regionen. Vi håper at prosjektet vil kunne inspirere andre aktører til i
framtiden å skape flere kulturarrangement for barn og unge i Møre og Romsdal.
Vi mener Rabalderfestivalens konsertserie vil være et viktig prosjekt for barn, unge
og voksne i hele regionen vår. Prosjektet inkluderer tiltak knyttet til barns utvikling,
integrering i nærmiljøet og samarbeid i regionen.

Molde, 19.01.2018
_________________________
Eivind Fadnes
Festivalsjef Rabalderfestivalen

Utgifter
Honorar
Honorar artist
Honorar teknikere
Honorar adm

180 000,00
48 000,00
30 000,00
258 000,00

Vederlag TONO
Reise
Kost og losji
Leie av teknisk utstyr
Lokal transport (buss o.l.)
Leie av lokaler

10 000,00
20 000,00
30 000,00
300 000,00
10 000,00
60 000,00
430 000,00

Annonsering
Kampansjer på sosiale medier

70 000,00
30 000,00
100 000,00

Produksjon

Markedsføring

Drift
Øvrige driftutgifter

Total

10 000,00
10 000,00
798 000,00

Inntekter
Molde komunne
Møre og Romsdal fylkeskommune
Kulturrådet
GassROR
Billettinnteker
Koisk
Merch
Sponsor
Egeninnsats

120 000,00
150 000,00
50 000,00
150 000,00
180 000,00
48 000,00
20 000,00
50 000,00
30 000,00

Total

Balanse

798 000,00

0,00

