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

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

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

2018
1 100
450
300
650

000
000
000
000

2 500 000

2019

500 000
500 000

SUM
1 100
450
800
650

000
000
000
000

3 000 000

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

2018

2019

SUM

1 000 000
1 000 000
500 000

500 000

1 000 000
1 000 000
1 000 000

2 500 000

500 000

3 000 000

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

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

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

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

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Bergljot Landstad
regional- og næringssjef
Vedlegg
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