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Søknader til Omstillingsprogrammet for petroleumsrelatert
leverandørindustri, andre utlysning
Bakgrunn
I sak RN-1/16, Handlingsprogram Verdiskaping 2016, sette regional- og
næringsutvalet av 5 mill. kroner til eit program for omstilling av petroleumsretta
leverandørindustri. Omstillingsprogrammet vart også styrka med 2,4 mill. kroner i
overførte midlar frå fylkeskommunalt tiltaksfond frå 2015. Totalt har
omstillingsprogrammet ei ramme på 7,4 mill. kroner.
I sak RN-16/16 sette regional- og næringsutvalet rammene for prioritering av
midlane i omstillingsprogrammet. Utvalet vedtok at administrasjonen fekk fullmakt
til å jobbe fram konkrete tiltak og eventuelle utlysingar innan følgjande avgrensa
område:
 Omstillingstiltak forankra i ny forskings- og innovasjonsstrategi (FoIstrategi)
 Omstillingstiltak for bedriftsnettverk/bransjar som ønskjer å nå nye
marknader
 Tiltak for å betre situasjonen for lærlingar
22. april lyste administrasjonen ut 7,4 mill. kroner til prosjekt:
 Mobilisere til forsking og innovasjon (søknadsfrist 13. mai)
 Omstillingstiltak for bedriftsnettverk/bransjar som ønskjer å nå nye
marknader (søknadsfrist 13. mai)
 Tiltak for å betre situasjonen for lærlingar (søknadsfrist 12. august)
I møtet i regional- og næringsutvalet 7. juni, sak RN-34/16, vedtok utvalet å tildele
2 980 250 kroner til fire prosjekt. I saka signaliserte fylkeskommunen at vi ville gå i
dialog med Mafoss om prosjektet Maritim klyngeutvikling for Søre Sunnmøre som
fekk avslag.
Søknadar som vert behandla i denne saka
Til søknadsfristen 13. august kom det inn to nye søknadar; ein revidert søknad frå
Mafoss og ein søknad frå Opplæringskontoret i Haram. I tillegg har kommunane
Sunndal og Surnadal sendt inn ein søknad om støtte til eit prosjekt som har som
mål om legge til rette for lærlingar i regionen.
Situasjonen for lærlingar
Lærlingar som er ferdig med VG 2 og skal ut i lære har krav om eit fullverdig tilbod,
anten læreplass i bedrift eller VG 3 i skule. Kristiansund vidaregåande, Borgund
vidaregåande og Haram vidaregåande vil i 2016/2017 tilby VG 3 i skule, og

utdanningsavdelinga er i dialog med Romsdal vidaregåande skule om VG 3 i skule
også der. Ein del av del elevane som ikkje har fått læreplass har dermed fått tilbod
om å starte VG 3. Alle partar ønskjer at elevane skal ut i bedriftene for å ta
fagbrev, men dagens situasjon i næringslivet gjer dette vanskeleg.
Utdanningsavdelinga i fylkeskommunen har vore i dialog med fleire
opplæringskontor med tanke på prosjekt i tråd med utlysinga «Tiltak for å betre
situasjonen for lærlingar» som hadde søknadsfrist 12. august. Det er berre
Opplæringskontoret i Haram som har søkt. Mangel på læreplassar på grunn av
situasjonen i næringslivet har gjort det nødvendig å opprette VG 3 i skule. Det er
viktig at elevane får tilbod om VG 3 i skule, men dette er ei løysing som verken
tener lærlingane eller næringslivet på lang sikt. Alle krefter må finne saman til
måtar vi kan få lærlingar ut i bedriftene på.
Vurdering av søknadar
Organisasjon
Mafoss
Kommunane Sunndal og Surnadal
Opplæringskontoret i Haram
Sum

Prosjekt
Søknadsbeløp Totale kostnadar
Maritim teknologiutvikling for Søre Sunnmøre
647 375
1 294 750
Topp å være lærling
1 300 000
2 870 000
Tiltak for å sysselsette og vidareutvikle kompetansen til
lærlingar i periodar med lite arbeid
250 000
500 000
2 197 375
4 664 750

Mafoss - Maritim teknologiutvikling for Søre Sunnmøre
Fylkeskommunen innstilte på avslag på søknaden frå Mafoss i juni, hovudsakleg
fordi søknaden sto fram som uferdig, og at søkar ikkje hadde hatt tilstrekkeleg
dialog med andre sentrale aktørar i den maritime næringa. Utdrag frå saksframlegg
RN sak 34/16:
Gjennom dialog med søkjar har det kome fram at det ikkje har vore dialog med
aktørar som NTNU, GCE eller Møreforsking med tanke på dette prosjektet, noko
administrasjonen meiner er heilt nødvendig for å sikre at prosjekta utfyller
kvarandre og at ein ikkje set i gang tiltak som allereie er finansiert. Prosjektet
framstår som uferdig og administrasjonen innstiller på at prosjektet vert avslått slik
det ligg føre. Fylkeskommunen inviterer til dialog med Mafoss for å undersøke om
vi kan bearbeide prosjektet vidare. Dialogen bør starte allereie før sommaren.
Regional- og næringsavdelinga hadde møte med Mafoss og GCE Blue Maritime
10. juni. Det har også vore fleire møte mellom Mafoss og GCE Blue Maritime i
etterkant, og regional- og næringsavdelinga hadde telefonmøte med Mafoss i
slutten av juni. Prosjektet er no definert som eit prosjekt under GCE Blue Maritime,
leia av Mafoss. GCE Blue Maritime fekk støtte til prosjektet «Omstilling og vekst i
maritim klynge» i sak RN 34/16. Planen er at desse to prosjekta no skal samkøyrast
for å utfylle kvarandre.
Hovudmålet til det reviderte prosjektet er å finne moglegheiter for effektivisering
av, og finne nye forretningsmulegheiter for, offshore - subsea flåten. Denne
innretninga er i tråd med første søknad. I prosjektet skal Mafoss gjennomføre fleire
samlingar med sentrale aktørar i den maritime næringa. Mafoss vil hente inn
kompetanse både regionalt, nasjonalt og internasjonalt som skal bidra til å tenke
nye moglegheiter for offshore- subsea flåten. Prosjektgruppa skal halde nær
kontakt med verkemiddelapparatet i Møre og Romsdal.

På bakgrunn av innspela vil eit ekspertpanel med bidragsytarar frå mange av dei
mest sentrale bedriftene i den maritime klynga evaluere innspela og ideane. På
grunnlag av dette vil ein trekke konklusjon om kva prosjekt ein vil gå vidare med.
Prosessen etter at aktuelle prosjekt er valt ut, ligg utanfor det prosjektet Mafoss no
søkjer støtte til.
Prosjektet treff svært godt innretninga på utlysinga. Mafoss har arbeidd konkret
med tilbakemeldingane frå fylkeskommunen i etterkant av utvalsmøtet i juni, og
har sørga for at det er tydelegare samanheng mellom dette prosjektet og andre
prosjekt retta mot maritim næring. Prosjektet går rett inn i kjernen av
utfordringane til den maritime klynga i 2016, med den dramatiske nedgangen i
etterspurnaden frå offshoremarknaden, og adresserer kva andre marknader
næringa skal rette seg mot for å verte mindre sårbar. Prosjektet er i tråd med
kriteria for utlysinga, og administrasjonen innstiller på at prosjektet vert støtta med
647 345 kroner.
Kommunane Sunndal og Surnadal - Topp å være lærling
Prosjektmålet er å styrke samarbeidet mellom skule og næringsliv og bidra til å
gjere det meir attraktivt å vere lærling for på sikt å auke rekrutteringa til yrkesfag.
I prosjektet skal ein sette saman og gjennomføre eit program for lærlingar som
skal komplettere dagens utdanningstilbod med kompetansegivande og sosiale
aktivitetar.
SuSu-programmet er eit program i næringsutviklingssamarbeidet i Sunndal og
Surnadal, finansiert av Sunndal og Surnadal kommune, og Møre og Romsdal
fylkeskommune. Bakgrunnen for prosjektet er at SuSu-samarbeidet har kartlagt
kompetansebehov i næringslivet i regionen. Tilbakemeldingane frå bedriftene er at
det er stort behov for fagarbeidarar. Bedriftene meiner at rekrutteringa til enkelte
fag er for dårleg, at kompetansen til lærlingane når dei kjem frå skulen er for
variabel og at det er stort fråfall.
Prosjektet søker å gjere det meir attraktivt å vere lærling ved å tilføre aktivitetar og
strukturar utover dagens rammer i skuleverket. Det er eit mål å etablere aktivitetar
i samarbeid med bedrifter som vil bidra i heile utdanningsløpet frå VG1 til ferdig
utdanna lærling. Å styrke samarbeidet mellom skole, opplæringskontor og
næringsliv står heilt sentralt i arbeidet.
Aktivitetar i prosjektet:
 Etablere og drifte faglege samarbeidsforum mellom skole og bedrift
 Årlege fleirfaglege nettverkstreff for lærebedrifter og skolar der samarbeid
om lærlingar og fagleg utveksling om lærlingordningar er tema.
 Studietur og sosiale aktivitetar gjennom året, gjennom heile
utdanningsløpet.
 Årleg deltaking i World Skills regionalt, nasjonalt/internasjonalt.
 Kursprogram i løpet av VG1, VG2: f.eks. kurs som skolane ikkje kan tilby,
men som er kompetansegivande og styrker lærlinganes moglegheiter på
arbeidsmarknaden
Utdanning av fagarbeidarar er viktig for Møre og Romsdal. Ser vi både bak og fram
i tid, er tilgang på fagarbeidarar med god kvalitet avgjerande for næringslivet.
Prosjektet legg opp til aktivitetar som skal auke attraktiviteten til fagutdanninga.

Regional- og næringsavdelinga og utdanningsavdelinga hadde møte med søkjar
18. mars på bakgrunn av innsendt skisse til prosjekt. Dei faglege vurderingane til
utdanningsavdelinga var at fleire av aktivitetane i prosjektet delvis er dekka av
etablerte aktivitetar. I tillegg var det fleire aktivitetar som utdanningsavdelinga
meinte det ikkje er riktig å støtte, med tanke på store kostnadar og at dette er
tilbod som berre skal gjennomførast i deler av fylket. Vi informerte søkar om at
søknaden, slik den låg føre, ikkje ville få positiv innstilling. Søkar har i etterkant
gjort nokre grep og har tatt ut nokre av aktivitetane, men prosjektet er i grove
trekk det same som vart diskutert på møtet i vår.
Faglege nettverk:
Prosjektet ønskjer å gjennomføre fleirfaglege nettverkstreff. Det finst allereie
faglege nettverk for dei ulike programområda i fagopplæringa, dette er nettverk
som omfattar alle skular og opplæringskontor i fylket. Fagnettverka strekker seg
riktignok ikkje på tvers av alle programområda slik ein skisserer i søknaden, men
fylkeskommunen ser ikkje at dette er eit etterspurt behov. Slik fylkeskommunen
ser det er det viktig å utvikle dei faglege nettverka som allereie eksisterer, framfor
å etablere ein ny arena som har mange av dei same målgruppene.
World Skills:
Prosjektet ønskjer å sette av midlar til å støtte deltaking på World Skills, regionalt
og nasjonalt/internasjonalt. Deltaking på World Skills krev at fagarbeidaren vinn
NM, ein kan ikkje sende deltakarar til VM. Fylkeskommunen betaler i dag avgift til
World Skills for at elevar i fylket kan delta i konkurransen. Det er tradisjon for at
fylkeskommunen, skolen og bransjeforeining/opplæringskontor deler på kostnadane
ved eventuell deltaking. I den grad det bør etablerast ei ekstraordinær ordning for
støtte til deltaking til NM/VM, bør dette gjelde heile fylket, slik vi ser det.
Det vert vist til at prosjektet ønskjer å tilby kurs i løpet av VG1 og VG2 som skolane
ikkje kan tilby, men som er kompetansegivande og styrker lærlingane sine
moglegheiter på arbeidsmarknaden. Fylkeskommunen arbeider gjennom
læreplanen for å tilby dei kursa som fagarbeidarane treng for å gå inn i
arbeidsmarknaden. Fylkeskommunen meiner at det ikkje er riktig å støtte
kurstilbod utover læreplanen. Dette har vore synet for liknande søknadar til
utdanningsavdelinga. Det same gjeld for studieturar og sosiale aktivitetar.
Det er viktig at fagutdanninga blir meir attraktiv. Men fylkeskommunen meiner at
innhaldet i prosjektet delvis er overlappande med eksisterande aktivitet i regi av
fylkeskommunen og opplæringskontor. Fylkeskommunen vurderer at fleire av
aktivitetane, slik som studieturar/sosiale aktivitetar og kompetansehevande tiltak
utover læreplanen på VG1 og VG2, sikkert vil vere med å løfte attraktiviteten for
utdanninga men at det ikkje er riktig å bruke regionale utviklingsmidlar på desse.
Administrasjonen meiner vi bør avslå prosjektet slik det ligg føre.
Tiltak for lærlingar – Opplæringskontoret i Haram
Opplæringskontoret i Haram, i samarbeid med Haram vidaregåande skole, Haram
Næring- og Innovasjonsforum og RoboTek AS, søkjer om støtte til eit prosjekt som
skal betre situasjonen for lærlingar innan teknikk- og industriell produksjon.
Opplæringskontoret i Haram (OKIH) er eit service- og samarbeidsorgan for
medlemsbedrifter i Haram, Sandøy, Midsund, Tomrefjord, Skodje og Ørskog. Av
totalt 41 medlemsbedrifter er 21 av medlemsbedriftene retta inn mot maritim/oljerelatert industri. Medlemsbedriftene har gitt tilbod om lærekontrakt til mange
lærlingar både i år og i 2015.

Opplæringskontoret søker om støtte til å utvikle kurs og aktivitet gjennom eit
samarbeid med og mellom medlemsbedriftene og andre aktørar i regionen. Målet
med prosjektet er å sysselsette lærlingane i periodar med lite arbeid og dermed
sikre at dei får opplæring i tråd med opplæringslov og læreplanar. Samtidig er det
mål om at lærlingane skal få tilført ny og framtidsretta kompetanse gjennom
opplæring i simuleringsprogram for produksjon- og produksjonsprosessar og
grunnleggjande opplæring i robotisert produksjon.
OKIH skal ta på seg rolla for å samordne kurs for lærlingane, og kursa kan nyttast
av enkeltbedrifter med fleire lærlingar eller av fleire bedrifter. Bedriftene betaler
lønnsmidlar til lærlingane, og omstillingsmidlar skal dekke utvikling av kurs,
eksterne kurshaldarar , og eventuell leige av instruktørar/lærarar. OKIH finansierer
halve kurskostnadene med eigne midlar.
Mål for prosjektet:
1. Sysselsette lærlingane i periodar med lite arbeid. Kurs og aktivitetar skal vere
retta mot konkrete kompetansemål i læreplanane i dei ulike faga slik at
lærlingane gjennomfører læretida på normert tid.
2. Gi lærlingane ny og framtidsretta kompetanse. Gjennom kurs i regi av RoboTek
AS vil lærlingane få tilgang til kompetanse som vil vere verdifull i framtidas
produksjon.
3. Gjennom prosjektet skal samarbeidet mellom skule, næringsliv og OKIH
styrkast.
4. Ved at OKIH er ein aktiv medspelar som samordnar kurs og aktivitetar kan
terskelen for å ta inn lærlingar for lærebedriftene vere lågare.
Prosjektet er retta inn mot utlysingsteksten «Tiltak som er retta mot å betre
situasjonen for lærlingar. Målet med prosjektet er å halde gjennomføringa oppe for
lærlingar som er i gang med studieløpet. Kurs og aktivitetar skal vere retta mot
konkrete kompetansemål i læreplanane i dei ulike faga. Opplæringskontoret har ei
viktig rolle, og i desse tider er det enda viktigare at opplæringskontoret kan vere
med å hjelpe bedriftene med gjennomføring av utdanninga for lærlingane.
Prosjektet er i tråd med intensjonen om å få lærlingar gjennom opplæring.
Gjennom at ein lukkast i prosjektet kan dette og medverke til at bedriftene kan ta
inn lærlingar også neste år. Prosjektet er i tråd med kriteria for utlysinga, og
administrasjonen innstiller på at prosjektet vert støtta med 250 000 kroner.
Vurdering attståande midlar
Etter tildeling av søknadar, vil det stå att midlar på omstillingsprogrammet for Møre
og Romsdal. Av dei midlane som vart lyst ut i april, vil ved dagens tildeling vere
brukt 3,88 mill. kroner. Totalt vart det sett av 7,4 mill. kroner.
Utlysinga retta mot tiltak for lærlingar har ikkje hatt forventa søknadsinngang.
Årsaka er ikkje at situasjonen ikkje er kritisk, men det å få til eit opplegg med å
halde lærlingane ute i bedrift er svært krevjande i dagens situasjon.
Deler av næringslivet i Møre og Romsdal klarer seg godt, men vi ser framleis at
mange bedrifter retta mot maritim og petroleum slit tungt og behovet for omstilling

er framleis stort. Dette er ikkje berre eit spørsmål om tilgang på prosjektmidlar,
både gjennom Norges Forskningsråd, fylkeskommunane og Regionale
Forskningsfond er det tilgang på midlar til å støtte ulike omstillingsarbeid.
Midlane frå fylkeskommunen skil seg likevel noko frå dei andre midlane som har eit
sterkare krav om forskingsinnhald i prosjekta. Administrasjonen innstiller på at dei
resterande midlane vert lyst ut i tråd med satsingane vedtatt i april 2016. Det vert
lagt opp til fortløpande søknadsfrist.




Mobilisere til forsking og innovasjon
Omstillingstiltak for bedriftsnettverk/bransjar som ønskjer å nå nye
marknader
Tiltak for å betre situasjonen for lærlingar

Forslag til vedtak:
Regional- og næringsutvalet støtter følgjande prosjekt frå Omstillingsprogrammet
for petroleumsrelatert leverandørindustri:
Organisasjon
Mafoss
Opplæringskontoret i Haram
Sum

Prosjekt
Søknadsbeløp Totale kostnadar
Maritim teknologiutvikling for Søre Sunnmøre
647 375
1 294 750
Tiltak for å sysselsette og vidareutvikle kompetansen til
lærlingar i periodar med lite arbeid
250 000
500 000
897 375
1 794 750

Regional- og næringsutvalet avslår prosjektet «Topp å være lærling», slik det ligg
føre.
Regional- og næringsutvalet godkjenner at administrasjonen lyser ut 3,5 mill.
kroner i omstillingsprogrammet med fortløpande frist og følgande innsatsområde:
 Mobilisere til forsking og innovasjon
 Omstillingstiltak for bedriftsnettverk/bransjar som ønskjer å nå nye
marknader
 Tiltak for å betre situasjonen for lærlingar

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Bergljot Landstad
regional- og næringssjef

Vedlegg
1 Maritim teknologiutvikling for Søre Sunnmøre
2 Topp å være lærling
3 Opplæringskontoret i Haram

