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Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for
næringsliv og kommunal sektor - Forskings- og
innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal 2021-2024
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune sender utkast til FoI-strategi på høyring med
høyringsfrist 9. april 2021.
Bakgrunn
Møre og Romsdal har i dag to forskings- og innovasjonsstrategiar:
«Forskingsorientert og innovativt næringsliv i Møre og Romsdal» og «Forskings- og
innovasjonsstrategi for kommunal sektor». Dei to strategiane blir no samla i ein
strategi.
I 2020 sette fylkeskommunen i gang arbeid med evaluering og rullering av
strategiane, jf. sak KNF 15/20. Utkast til strategi skal på høyring etter at
høyringsutkastet er godkjent av kultur-, næring- og folkehelseutvalet og
fylkesutvalet i februar. Fylkestinget får strategien til behandling i juni 2021.
Vurdering
Oxford Research fekk i 2020 i oppdrag å gjennomføre evaluering av oppfølging av
dei to noverande strategiane og gi tilrådingar for vidare arbeid. Rapporten utgjer
ein del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet.
Hausten 2020 blei det arrangert fysiske og digitale dialogmøte i Ålesund, Molde og
Kristiansund for å få innspel til revidering av strategiane. Til saman 100 personar
frå næringslivet, kommunesektoren, akademia og verkemiddelapparatet deltok.
ProtoMore fasiliterte dialogmøta med utgangspunkt i evalueringa og utviklingstrekk
som er tilgjengeleg gjennom offentleg statistikk. I tillegg er det gjennomført eigne
møte med kommunedirektørutvalet og styreleiar og dagleg leiar ved dei tre
klyngeprosjekta i fylket, GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og NCE iKuben.
Menon Economics har på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune analysert
den økonomiske situasjonen i eksportnæringane og i kva grad dei er i stand til å
møte ulike trendar som vil dominere det økonomiske landskapet i åra som kjem.
Rapporten blei utarbeidd i november og desember 2020, og arbeidet har bidratt til
å underbygge innspela som har kome fram i prosessen.

Det er sett saman ei styringsgruppe for strategiarbeidet. Styringsgruppa er sett
saman for å representere regionen geografisk, dekke opp dominerande næringar,
kommunesektoren og forskings- og utdanningsmiljøa.
Styringsgruppa er leia av Thomas Vekve, styreleiar i Protomore Kunnskapspark og
VP Engineering i Brunvoll AS.
Øvrige medlemmar:
 Hogne Hallaråker, styreleiar i NCE Blue Legasea og dagleg leiar i Gold Coast
Nutrition
 Gunnar Hareide, styringsgruppemedlem i GCE Blue Maritim, styreleiar i ÅKP
og dagleg leiar i Tafjord Marked AS
 Agnes Gundersen, styremedlem i Campus Kristiansund og dagleg leiar i
Møreforsking
 Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda
 Mette Holand, innovasjons- og endringsguide i Molde kommune,
styremedlem i iKuben
 Arild Håkonsen, styreleiar i Sunndal Næringsselskap As, nestleiar i styret for
iKuben og teknologiansvarleg i Hycast
 Bente Jeanette Foss, Chief Technology Officer i GC Rieber Oils AS
 Bergljot Landstad, næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune
Observatørar frå verkemiddelapparatet:
 Helge Gjerde, direktør for Innovasjon Norge region Møre og Romsdal
 Arthur Almestad, regionansvarleg i Norges Forskningsråd
Strategidokumentet
Strategidokumentet gir ei kort oppsummering av utfordringar og moglegheiter som
strategiprosessen har avdekka, og som det er viktig at aktørane i regionen tek fatt
i.
Berekraft og berekraftig utvikling er grunnleggande for dei strukturelle endringane
som må gjennomførast som følgje av demografiutvikling, digitalisering, nye
teknologiar og grøn omstilling. Alle satsingar og oppfølginga av strategien må ta
opp i seg denne utfordringa.
Det overordna målet er «Auka innovasjonstakt i Møre og Romsdal». Det er
utarbeidd fem delmål og seks strategiar som byggjer opp under måla, jf, figuren
under.

Oppfølging av strategien
Strategien er eit viktig bidrag for å skape vekst og utvikling på tvers av bransjar,
offentlege og private verksemder, akademia og andre aktørar som gjennom
samarbeid kan bidra til ei positiv utvikling i Møre og Romsdal.
Strategien vil vere førande for fylkeskommunen si innretning på forskings- og
innovasjonsmidlar, men òg førande for andre aktørar sine innretningar av
verkemidlar i regionen.
Oppfølging av strategien vil skje gjennom Partnarskapet, Samarbeidsavtalen
mellom FK, IN, NFR og Siva, i fylkeskommunen sin økonomiplan og i oppdragsbrev
til verkemiddelaktørane. Fylkeskommunen vil gjennom årlege og målbare
resultatmål i handlingsplanen konkretisere og bygge opp om dei strategiske FoImåla. Oppfølging i budsjett og økonomiplan sikrar eventuelle mindre
kursjusteringar og økonomiske og administrative rammer for å følgje opp
strategien.
Eit monitorerings- og evalueringssystem følgjer utrullinga av strategien. Utvikling
av systemet, rapportering og evaluering vil skje i samarbeid mellom partane, der
det er føremålstenleg.
Høyring
I høyringa vil vi be om innspel knytt til om utfordrings- og moglegheitsbiletet er
dekkande for det dei ulike aktørane opplever, og om måla og strategiane er
relevante i høve til dette. Det blir lagt opp til elektronisk tilbakemelding.

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Erik Brekken
kompetanse- og næringsdirektør
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