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Bærekraft som konkurransefortrinn - søknad om støtte til
utvikling av nytt metodeverk
Bakgrunn
ProtoMore kunnskapspark søker om støtte til utvikling av eit nytt metodeverk til
bruk i ProtoMore Innovasjonslab. Metodeverket skal bidra til omstilling av regionale
bedrifter. Bærekraft og sirkulærøkonomi er omgrep som bedriftene må
implementere i sine forretningsmodellar framover. Utfordringa er at få bedrifter har
kome i gang med å utvikle lønsame produkt og tenester basert på bærekraftige
digitale løysingar. Metodeverket og kunnskapen som skal utviklast i dette
prosjektet har mål om å gi konkrete effektar for verksemdene på dette området.
Problemstillingane som prosjektet skal løyse har kome fram gjennom ProtoMore sin
aktivitet i Innovasjonslaben. Bedriftene har gitt tydelege signal om at dei treng
meir kunnskap om korleis FNs bærekraftmål og fokus på bærekraftige løysingar
generelt vil slå ut for eiga verksemd, og korleis ein kan ta høgde for dette gjennom
utvikling av forretningsmodellar som oppfyller framtidige krav og utfordringar.
Prosjektet skal saman med bedriftene utvikle metodar for å arbeide med dette i
praksis.
Ein viktig del av prosjektet vil vere å hente kunnskap ut av dei regionale, nasjonale
og internasjonale nettverka som ProtoMore er ein del av. Prosjektet skal hente
kunnskap frå andre prosjekt og initiativ som er knytt til grøn omstilling og
digitalisering.
NTNU i Ålesund har teke initiativ til eit samarbeid mellom dei regionale
forskingsmiljøa, næringsklyngene og virkemiddelapparatet. Ambisjonen er å oppnå
ein nasjonal posisjon som knutepunkt og kompetansehub for utvikling av
bærekraftige forretningsmodellar. Arbeidet med å få på plass ein intensjonsavtale
mellom partane er i gang, og ProtoMore sin innsats på dette område er ein del av
dette prosjektet. Kompetansehuben, vil knyte saman regional, nasjonal og
internasjonal kompetanse gjennom nettverka til dei regionale partane. Eit
formalisert samarbeid vil gje tilgang til ressurspersonar som kan bidra med å
utvikle metodeverket i ProtoMore. Kunnskap frå kompetansenettverket blir gjort
tilgjengeleg for bruk i bedriftene gjennom ProtoMore sine arbeidsverkstadar og
skal deltast med alle i økosystemet rundt innovasjonslaben.
Utvikling av nytt metodeverk må bygge på bedriftene sin reelle behov. Dette er
grunnpilaren i ProtoMore sitt metodeverk i dag. Bedriftene har høg terskel for å
delta på aktivitetar som dei sjølv ikkje har initiert. Prosjektet er avhengig av dialog
med bedriftene for å kartlegge behov, og sponsing av deltaking på
arbeidsverkstadane vil vere nødvendig for å mobilisere bedriftene til å delta. Det er

viktig med brei involvering av verksemder for å gi prosjektet den naudsynte
kundeforståinga. Kartlegging av kundebehov og uttesting av kva som verkar i
praksis utgjer difor den største delen av kostnaden i prosjektet.
Mål og effektar
Følgjande effektmål er kopiert frå søknaden:
1. Raskere og mer radikal bærekraftig omstilling som gir økt verdiskaping for
både næringsliv og offentlige virksomheter
2. Økt kompetanse knyttet til bærekraft og sirkulærøkonomi i ProtoMore sitt
økosystem (bedrifter, næringsklynger, innovasjonsselskap og offentlige
aktører)
Følgjande resultatmål er kopiert frå søknaden:
1. Nytt metodeverk i ProtoMore InnovasjonsLAB er utviklet, testet og
implementert ved prosjektslutt. Metoden skal bygge på Design Thinking med
vekt på helhetlig utvikling av bærekraftige forretningsmodeller ved å
anvende ny teknologi. Metodeverket skal dekke virksomhetenes behov for
rask og radikal omstilling.
2. Det er gjennomført workshops, utviklet verktøykasse med case,
forskingsformidling og erfaringsbank.
3. Det er arrangert åpne fagsamlinger og andre kompetansehevende tiltak med
nasjonale og internasjonale ressurspersoner innenfor tematikken.
4. ProtoMore har gitt viktige bidrag til et regionalt løft og er en del av
«knutepunkt og kompetansehub for bærekraftige forretningsmodeller»
Vurdering
FNs bærekraftmål er ein plan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og
stoppe klimaendringane. Bærekraftmåla utfordrar heile verdikjeder og både
næringsliv og offentleg sektor må tilpasse seg krav og forventingar som blir stilt av
myndigheiter og kundar.
Næringslivet og offentleg sektor står overfor eit paradigmeskifte der teknologi og
digitalisering utfordrar forretningsmodellar og samarbeidsformer. Samtidig skaper
dette nye moglegheiter for utvikling av bærekraftige produkt og tenester.
Verksemder som er i stand til å ta i bruk den nye teknologien og forstå korleis både
denne og bærekraftmåla påverkar forretningsmodellar og samhandlingsformer vil
ha større sjanse for å overleve eller lykkast. Utfordringa er, som det blir peika på i
søknaden, at det er få bedrifter og verksemder som har kome i gang med å utvikle
produkt og tenester der både produkta og løysingane er bærekraftige.
Fleire og fleire verksemder er opptekne av bærekraft og sirkulærøkonomi. Vi ser
dette gjennom bedriftene sitt fokus i klyngeprosjekta, og innhaldet i konferansar
der næringsliv eller offentleg sektor er målgruppe. Fleire av Forskingsrådet og
Innovasjon Norge sine satsingar er innretta på å dreie forskings-, utviklings- og
innovasjonsarbeidet i ei bærekraftig retning. Mykje av utviklinga skjer i form av
nybrottsarbeid i forskings- og kunnskapsmiljøa og det er vanskeleg for
verksemdene å vite kva som vil fungere i praksis. Det er mange aktørar og miljø

som arbeider med problemstillingar knytt til bærekraft, men desse er fragmenterte
og tar i for liten grad vare på heilskapen.
Kostnads- og finansieringsplan
Følgjande kostnadsplan er lagt fram:
Tittel

2018

1. Oversikt globale trender/fagmiljøer
2. Intensjonsavtale - Mål; nasjonalt
knutepunkt
3. Plan for kompetanseheving
bærekraft/sirkulærøkonomi
4. Workshop - forstå bedriftenes behov
5. Workshop - forskere/fagpersoner –
hente kunskap
6. Gjennomføre kompetansehevende tiltakbærekraft/sirkulærøkonomi
7. Utvikle konsept/metode - pilot
8. Gjennomføre pilot - workshops, teste,
utvikle
9. Evaluere og justere metodeverk
10. Implementere ny metode

2019

SUM

79 500

79 500

53 000

63 500

79 500
84 800

79 500
84 800

84 800

84 800

106 000

279 400
304 700

385 400
304 700

368 400
101 600
152 400

368 400
144 000
152 400

1 270 000

1 800 000

42 400

Sum kostnad

116 500

530 000

ProtoMore skal utvikle metodeverket saman med bedriftene i regionen. ProtoMore
vil også hente kunnskap frå bedrifter utanfrå regionen som ledd i å bidra til å bygge
opp eit nasjonalt knutepunkt og kompetansehub. Dialogen med bedriftene kan
vere med å identifisere bedrifter eller ressurspersonar som kan gi gode bidrag til å
vidareutvikle ProtoMore metodikken. Den største delen av kostnadane i prosjektet
omfattar difor tiltak som er retta mot bedriftene. Dette gir samtidig
kompetanseheving for bedriftene som deltek.
Følgjande finansieringsplan er lagt fram:
Tittel
Bedriftene
Møre og Romsdal fylkeskommune
NCE iKuben
ProtoMore
Sum finansiering

2018
100
200
80
150

000
000
000
000

530 000

2019
300
600
220
150

000
000
000
000

1 270 000

SUM
400
800
300
300

000
000
000
000

1 800 000

Bedriftene sin del av finansieringa er eigeninnsats. NCE iKuben sin del er
eigeninnsats og kontantbidrag. Fylkeskommunen finansierer aktivitetar i NCE
iKuben, men dette er aktivitetar som er retta direkte inn i klyngeprosjektet. NCE
iKuben kjøper tenester av ProtoMore. Utvikling av ProtoMore sin metodikk vil ha
positive effektar for aktivitetane i klyngeprosjektet, medan ProtoMore trekker
vekslar på NCE iKuben sitt nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er ei utfordring å få dei ulike kunnskapsmiljøa til å samarbeide for å skape
synergiar og meirverdi i regionen. Ambisjonen om å utvikle eit nasjonalt
knutepunkt og kompetansehub, jamfør initiativet frå NTNU i Ålesund, bidrar til
kunnskaps- og kompetanseoverføring frå forskingsmiljøa til bedriftene og vice
versa. Dette er eit godt grep som vidarefører dei gode relasjonane som NTNU i
Ålesund har med bedriftene i regionen. ProtoMore ønskjer å vere ein pådrivar i
dette arbeidet, og vil gi initiativet konkret innhald gjennom aktivitetane som er lagt
inn i prosjektet. Viserektor ved NTNU i Ålesund understrekar at ProtoMore sitt
prosjekt vil forsterke satsinga i Møre og Romsdal, knytt til å bygge opp eit nasjonalt
knutepunkt og kompetansehub for bærekraftige forretningsmodellar. Ho viser
vidare til at det er viktig at ulike miljø i Møre og Romsdal; næringsklynger,
kunnskapsparkar, forskingsmiljø og virkemiddelapparat står fram samla i dette
arbeidet.
Vi meiner at innretninga på prosjektet, der utvikling av metodikken skjer i tett
samarbeid med bedrifter, både i og utanfor regionen vil bidra til eit kompetanseløft
for bedriftene som deltek.
Vi forventar at ProtoMore systematiser kunnskap gjennom sine aktivitetar retta
mot bedriftene og utviklar metodikken i InnovasjonsLaben deretter. Utfordringane
knytt til å utvikle bærekraftige forretningsmodellar synes likevel så krevjande at det
er behov for modellar som kan bidra til meir radikale endringar.
Vi tilrår difor at søknaden blir imøtekommen og at det blir løyvd eit tilskot på inntil
800 000 kroner. Fylkeskommunen sin del utgjer 44,45 prosent av totalbudsjettet.
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune løyver inntil 800 000 kroner frå Tiltaksfondet til
ProtoMore kunnskapspark til prosjektet «Bærekraft som konkurransefortrinn –
regional omstilling». Tilskotet er avgrensa til 44,45 prosent av totalkostnad, og
vedtaket er gjort på vilkår av fullfinansiering.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Bergljot Landstad
regional- og næringssjef
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