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Støtte til prosjekt for vedlikehald og bygging av bruer
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for drift og vedlikehald av om lag
1150 bruer. Kostnadane for utbetring av fylkesvegbruer, samla sum for bruvedlikehald er på ca. 1200 mill. kroner for perioden 2018-2027.
Dette saksframlegget omhandlar støtte til eit innovasjonspartnarskap som skal
bringe fram nye løysingar for vedlikehald og bygging av bruer. Møre og Romsdal
fylkeskommune har fått innvilga 8 mill. kroner i støtte frå Innovasjon Norge til
dette prosjektet med forventning om at fylkeskommunen sjølv bidreg med 4,5 mill.
kroner i eigeninnsats. Fylkeskommunal støtte til innovasjonspartnerskapet har vore
oppe i fylkesutvalet i juli 2018 (sak U-70/18).
Fylkesutvalet gjorde følgjande vedtak 2. juli:
«Fylkesutvalet godkjenner at det nyttast tilsvarande 4,5 mill. kroner til
prosjektet «Nye løsninger for vedlikehold og bygging av fylkeskommunale
broer» som beskrive ovanfor. Det betyr at fylkeskommunen må finansiere ei
prosjektstilling over to år, kostnad 2 mill. kroner totalt.
Restfinansieringa på 2 mill. kroner vert å kome attende til ved
budsjetthandsaminga for 2019.
Fylkesutvalet delegerer til fylkesrådmannen å signere samarbeidsavtalen for
gjennomføring av innovasjonspartnarskap for prosjektet «Nye løsninger for
vedlikehold og bygging av fylkeskommunale broer» slik den ligg føre.»
Regional- og næringsavdelinga pådrivar
Regional- og næringsavdelinga har hatt ein vesentleg rolle i utviklinga av
prosjektet, i tett samarbeid med samferdselsavdelinga. I tråd med FoI-strategiane
har vi ei tydeleg satsing på å legge til rette for at næringslivet vert involvert i
prosessen for å løyse behov i offentleg sektor. Dette for at kommunal sektor kan
finne betre og billigare løysingar, men og at det kan gi mulegheiter for vekst i
næringslivet i regionen.
Fylkestinget vedtok i sak T-25/17 at investeringane i fylkeskommunale bruer skal
reduserast med 400 mill. kroner, fordelt på periodane 2018-2021 og 2022-2027. I
vedtaket i saka står det og at; «Fylkestinget ber administrasjonen arbeide vidare
med å søke etter rimelegare løysingar for bygging og utvikling av vegsystemet.»
Dette innovasjonspartnarskapet er eit svar på denne utfordringa.

I samband med stadig lågare overføringar av regionale utviklingsmidlar, har
regional- og næringsavdelinga arbeidd aktivt med å hente eksterne midlar til å
gjennomføre prioriterte prosjekt. Dette har hatt effekt, og
innovasjonspartnarskapet er eit godt døme.
Om prosessen fram til innovasjonspartnarskap
Møre og Romsdal fylkeskommune søkte Innovasjon Norge om midlar for å utvikle
nye bruløysingar i 2017, og kom til finalen i Oslo i september 2017, men vann ikkje
fram den gongen.
Dagspressa har hatt fleire oppslag i 2017 og 2018 om manglande vedlikehald av
norske bruer.
Fylkeskommunen etablerte kontakt med blant anna Nasjonalt program for
leverandørutvikling, søkte om midlar knytt til innovasjonspartnarskap for bruprosjektet, og fekk tilslag på søknaden i 2018.
Møre og Romsdal fylkeskommune har fått tilsegn om inntil 8 mill. kroner i støtte frå
Innovasjon Norge for å utvikle nye og banebrytande løysingar for bygging og
vedlikehald av bruer. I utlysingsrunden i 2018 var det 35 mill. kroner tilgjengeleg
for nye prosjekt. Midlane kjem frå Nærings- og fiskeridepartementet og
Samferdselsdepartementet.
Støtta skal brukast i eit innovasjonspartnarskap, som er ei ein ny
anskaffingsmetode der offentlege verksemder går saman med næringslivet for å
utvikle heilt nye løysingar for å løyse dagens og framtidas utfordringar.
Hensikta er å stimulere til løysingar som i dag ikkje eksisterer i marknaden. Eit
innovasjonspartnarskap tar utgangspunkt i eit offentleg behov, krev toppleiarforankring og eit tett offentleg-privat samarbeid om å utvikle nye løysingar til bruk i
offentleg sektor. Modellen legg til rette for at fleire offentlige aktørar kan gå saman
om å utvikle løysingar for felles behov.
Innovasjon Norge finansierer utviklingsløpet som skal finne stad i
innovasjonspartnarskapet som delvis dekker utviklingskostnadene for bedriftene
som blir med.
Innovasjonspartnarskap kan berre brukast der det er tale om reell innovasjon. Det
må vere eit behov for heilt ny eller betydeleg forbetra løysing samanlikna med det
som finst i marknaden.
Om anskaffelsesprosessen: Innovasjonspartnarskap
Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Nasjonalt program for
leverandørutvikling har signert ein samarbeidsavtale (vedlagt).
Ei grundig kartlegging av fylkeskommunen sine behov i forhold til bygging, drift,
vedlikehald og rehabilitering av bruer er sentralt for å få ei djupare forståing av
problemområdet. Innovasjonspartnarskapet skal sørge for ein tett dialog mellom
Møre og Romsdal fylkeskommune og næringslivet, FoU-miljø og andre
interessentar, slik at aktørane kjem tett på fylkeskommunen sitt behov og dermed
blir sett i stand til å utvikle dei beste løysingane.
Gjennom pre-kvalifisering og forhandlingar blir aktuelle aktørar valt inn i eit
innovasjonspartnarskap og inngår ein kontrakt om både utvikling og kjøp. Når

utviklinga er ferdig, står oppdragsgivar forhåpentlegvis igjen med ei eller fleire
løysingar som ein kan kjøpe (opsjon), eller som kan bli ein del av eit større kjøp
(avhengig av kva som blir utvikla i utviklingsfasane).
Om Nasjonalt Program for leverandørutvikling
Nasjonalt program for leverandørutvikling vil hjelpe fylkeskommunen i
dialogprosessen og vegval for utviklingsfasen og innkjøpsprosessen. Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO), Kommunane sin organisasjon (KS) og Direktoratet for
Forvaltning og IKT (Difi) er eigarar av Leverandørutviklings-programmet og har eit
partnarskap av departement, nasjonale innovasjonsaktørar, statlege verksemder,
kommunar og næringsliv. Møre og Romsdal fylkeskommune er prosjekteigar i
dette prosjektet.
Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi vil bistå med
tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet.
Programmet sin misjon er å fremme innovative, offentlege innkjøp som stimulerer
til auka konkurranse og næringsutvikling. Slik skal det leggast til rette for meir
behovsretta produkt og tenester til betre vilkår for offentlege kundar. Sentrale mål
er å auke kunnskapen om innovative offentlege innkjøp, samt auke gjennomføringa
av slike. For meir informasjon, sjå www.innovativeanskaffelser.no
Aktivitetar så langt
Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte til det første dialogmøtet mellom
prosjektet og aktuelle leverandørar i Molde 15. august. På møtet vart det lagt fram
informasjon om prosjektet og det blei diskutert moglegheitene for nye bruløysingar.
Økonomi

Aktivitet
Prosjektleder (2 års engasjement)
Direkte kostnader i forbindelse med seminar og møter
Prosjekt- og utviklingskostnader
SUM
Finansiering
M&R fylkeskommune
Innovasjon Norge
SUM

NOK
2 500.000
500.000
9 500 000
12 500 000
NOK
4 500 000
8 000 000
12 500 000

Møre og Romsdal fylkeskommune skal bidra med ein prosjektleiar på full tid i to år
for å gjennomføre dette prosjektet. I samarbeidsavtalen for gjennomføring av
innovasjonspartnerskap med Innovasjon Norge er det forventa at fylkeskommunen
bidrar med 4,5 mill. kroner gjennom friske midlar og eigeninnsats til prosjektet, for
eksterne og interne kostnader. Dei 8 mill. kronene frå Innovasjon Norge skal
finansiere utviklingskostnadar i bedrifter som det blir inngått samarbeid med.
Fylkeskommunen sitt bidrag på 4,5 mill. kroner er foreslått gjennomført som
følgjer:
 Prosjektleiar i to år (ny stilling): 2,5 mill. kroner
 Kostnadar til møter og seminar: 0,5 mill. kroner
 Prosjekt- og utviklingskostnadar til bedrifter det blir inngått samarbeid med:
1,5 mill. kroner

Det er lagt opp til at Samferdselsavdelinga dekkjer kostnadane til prosjektleiar, og
at Regional- og næringsavdelinga bidreg med 2 mill. kroner til utviklingskostnader i
prosjektet. I tillegg kjem arbeidsinnsats i form av arbeidstimar frå fylkeskommunen
og andre involverte aktørar.
Vurdering
Eit innovasjonspartnarskap som fylkeskommunen har fått tilsegn om støtte til, er
eit godt fundament for å stimulere til innovasjon og nå målet om betydelege
innsparingar innan brubygging og vedlikehald. For å nå fylkestinget sitt mål om
innsparing, er det nødvendig å få opp nye og effektive løysingar.
Næringslivet treng å utvikle nye produkt for framtida, og det er normalt svært
kostbart å bringe fram nye produkt til marknaden. Dette prosjektet vil kunne ha
store ringverknadar for næringsutvikling. Møre og Romsdal er på ingen måte åleine
i utfordringane knytt til bygg og vedlikehald av bruer, og nye løysingar frå
næringslivet vil kunne ha ein stor marknad.
Prosjekt er heilt i tråd med FoI-strategien for kommunal sektor, der ei av
satsingane er å legge til rette for at næringslivet kan bruke sin kompetanse til å
vere med å løyse behov i offentleg sektor.
I vedtaket frå Samferdselsutvalet heiter det at midlane vert innarbeid i
økonomiplanen for fire-års perioden. Regional- og næringsavdelinga har ikkje rom
for dette innanfor dei gitte rammene i økonomiplanen. Innretninga knytt til
innovasjon og nye marknader for næringslivet er i tråd med tildelingsbrev for
regionale utviklingsmidlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Tilrådinga er derfor at Regional- og næringsutvalet tildeler midlar til prosjektet frå
regionale utviklingsmidlar kap. 553.60.
Forslag til vedtak:
1. Møre og Romsdal fylkeskommune løyver inntil 2 mill. kroner frå regionale
utviklingsmidlar kap. 553.60 til prosjektet «Innovasjonspartnerskap».
2.

Tilskotet er avgrensa til 16 prosent av totalkostnad og vedtaket er gjort på
vilkår av fullfinansiering.
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