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Vertskapsattraktivitet - søknad om ekstraordinært tilskot
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet avslår søknaden frå GCE Blue Maritime til
prosjektet «Vertskapsattraktivitet - GCE Blue Maritime Cluster».
Bakgrunn
GCE Blue Maritime viser til den svært krevjande situasjonen for den maritime
næringa, og at arbeidet med vertskapsattraktivitet er viktigare i 2021 enn nokon
gong.
I søknaden viser GCE Blue Maritime til at styringsgruppa for klyngeprosjektet har
gjort vedtak om at arbeidet med vertskapsattraktivitet skal finansierast gjennom
medlemsavgift frå året 2021. GCE Blue Maritime skriv vidare at koronapandemien
og dei utfordringane den har skapt økonomisk for medlemsbedriftene, gjer at
klyngeprosjektet ikkje har hatt noko anna val enn å utsette innføring av
medlemsavgift til 2022. GCE Blue Maritime søkjer derfor no om eit ekstraordinært
tilskot frå fylkeskommunen på 1 mill. kroner.
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet behandla søknad om støtte til GCE Blue
Maritime 2021 i sak KNF-26/21. GCE Blue Maritime søkte om 3 mill. kroner, og vart
tildelt 2 mill. kroner.
I økonomiplanen for 2021 er det sett av 2 mill. kroner til klyngeprosjekt under
ramme 60, regionale prosjektsatsingar. I tillegg til å søke støtte frå ramme 60, har
GCE Blue Maritime, på lik linje med andre klyngeprosjekt, anledning til å søke om
prosjektfinansiering frå dei regionale utviklingsmidlane.
Innhald i søknad om ekstraordinært tilskot
GCE viser til at bedriftene må satse både internasjonalt og vere tett på dei store
nærmarknadane for å lukkast framover. GCE viser til at klyngeprosjektet, saman
med offentlege aktørar, har ei viktig rolle i å understøtte bedriftene for å kunne
trekke til seg samarbeidspartnarar, kompetanse og kapital.

Søknaden rettar seg inn mot arbeidet med vertskapsattraktivitet. Det er ulike
måtar å definere vertskapsattraktivitet på, og GCE Blue Maritime viser til Menon sin
definisjon av vertskapsattraktivitet; «Å være en attraktiv lokalisering for
næringsvirksomhet».
Ifølge Menon vil framtidas fortrinn for lokalisering i aukande grad basere seg på:
- Samanhengande kompetansekjeder frå operatør til professor.
- Sterke lokale klynger med internasjonalt orienterte bedrifter og spesialiserte
kunnskapsaktørar (klyngebasert innovasjon).
- Produksjonskompetanse der utvikling og produksjon er vevd saman, og der ein
integrerer (masseproduserte) komponentar til skreddarsydde system og løysingar
for krevjande kundar.
- Kultur prega av opne, tillitsbaserte og uformelle relasjonar.
- Bedrifter med desentralt ansvar og myndigheit, samt korte og opne
organisasjonslinjer.
GCE skriv i søknaden at det er viktig å skape vertskapsattraktivitet, samstundes
som dette også må kommuniserast, vidareutviklast og forvaltast som ein løpande
aktivitet.
Målsettingar i prosjektet (frå søknaden):
• Sikre at vertskapsattraktivitet for den maritime klynga og regionen
opprettholdes og forsterkes.
• Synliggjøre og befeste den maritime klyngen i Møre og Romsdal som et
attraktivt sted for kompetansearbeidsplasser, samarbeids- og
investeringsmuligheter.
• Synliggjøre nasjonalt den betydning næringen og regionen har på
eksportinntekter og verdiskapning.
• Formidle klyngens nye strategi «New blue Deal» regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
• Basert på digitale løsninger utvikle kommunikasjon som treffer lengre og
bredere, der det ikke er mulig å få til fysiske møtepunkt.
Deltakarar og partnarar i prosjektet er klyngebedrifter innan maritim næring med
internasjonale vekstambisjonar, og akademia og FoU med spisskompetanse
innanfor verdikjeder, teknologi og marknad. GCE peiker også på kommunar og
fylkeskommunen som sentrale partnarar.
Aktivitetane i prosjektet
GCE Blue Maritime viser i søknaden til at desse aktivitetane er døme på aktivitetar
som klyngeprosjekt planlegg for å styrke vertskapsattraktiviteten til den maritime
klynga. Klyngeprosjektet vil i 2021 nytte dei høva som kjem til å kunne posisjonere
klynga, og sjå etter moglegheitene for å formidle kunnskap om klynga og regionen
nasjonalt og internasjonalt.
GCE forventar at mykje av aktiviteten vil skje digitalt, iallfall i næraste tid, og
gradvis dreie over til både hybride, og etter kvart meir fysiske møteplassar.

1. Digital marknads- og kommunikasjonsplattform for internasjonale
møteplassar
Pandemien har medført at dei fleste «tradisjonelle» møteplassane der ein kunne
arbeide med å bygge vertskapsattraktivitet er satt på pause, eller borte. Derfor vert
digital posisjonering viktig. Prosjektet ønskjer å gjennomføre eit vesentleg løft
innan digital branding av den maritime klynga i Møre og Romsdal. Det nybygde
ÅKP-studioet og ÅKP VR lab skal nyttast til å utvikle produksjonar for å synleggjere
kva næringa har å tilby av kompetansearbeidsplassar, samarbeids- og
investeringsmoglegheiter.
GCE viser til at dette er viktig for at bedriftene kan få vise fram sitt potensial i dei
riktige kanalane, og understøtte næringa og halde på fylket sin posisjon som
framoverlent og som ein attraktiv bu- og arbeidsregion.
2. Posisjonering av klynga sin teknologi og kompetanse
Utviklinga av Campus Ålesund er ei stor suksesshistorie, og GCE meiner det ikkje
hadde vore mogleg utan klyngeprosjektet og bedriftene i klynga. ÅKP er aktivt
involvert i å vidareutvikle samarbeid mellom kompetansehubar utanfor Campus
Ålesund gjennom å knytte regionen tettare på forskingsmiljøa i Bergen, Oslo,
Trondheim og Gjøvik.
Ein annan viktig aktivitet for å bygge vertskapsattraktivitet, er å delta med
kompetanse og ressursar i prosjekt og ulike forum med formål å bygge og halde på
posisjonen som Campus Ålesund har som maritim kompetansehub. I dette ligg
mellom anna å vere vertskap til maritimt besøkande til Campus og regionen.
3. Tenketankar
GCE Blue Maritime har oppretta og drifta ein tenketank der spisskompetanse
innanfor ulike tekniske fagområde i den maritime klynga har hatt periodiske møte.
Framover vert det viktig å identifisere eit breiare lag av kompetanse og innsikt for å
vidareutvikle aktiviteten i klynga, og i tida framover er det naturleg å rette fokus
mot både verdikjeder, teknologi og marknadsmoglegheiter.
GCE viser til at vertskapsattraktivitet handlar om å trekke til seg dei retta folka og
kompetansen, og næringa er avhengig av både å styrke sin posisjon hos framtidas
arbeidskraft og å etablere gode lyttekanalar. GCE skal derfor også etablere ein
eigen tenketank for unge i 2021.
4.

Utoverretta kunnskapsbygging

Ei viktig oppgåve for GCE Blue Maritime er å gi faglege innspel til departement og
andre råd og utval. GCE peikar på at det er få aktørar som har den breidda og
djupnekunnskapen innanfor den maritime næringa som klyngeprosjektet har.
GCE stillar ressursar til rådigheit for opplæring av DU-aspirantar, opplæring av
rederiforbundet sine aspirantar, samt workshop med departement, statsrådar og
klyngemedlemmar. GCE Blue Maritime deltek også aktivt på internasjonale
konferansar og andre relevante arenaer for å synleggjere og posisjonere den
maritime næringa.
5. Nasjonale og internasjonale delegasjonar

GCE Blue Maritime og ÅKP Blue Innovation Arena er årleg vertskap for mange
nasjonale og internasjonale delegasjonar som ønskjer informasjon og kunnskap om
klynga, og status og aktivitetar i regionen og næringslivet. I valåret 2021 er det
forventa stor aktivitet innanfor dette området, og ÅKP Blue Innovation Arena vil
vere ein viktig møteplass for å fremje klynga og regionen sin posisjon som leiande
innan havnæringane.
Planlagde aktivitetar er å gjennomføre arrangement som synleggjer og posisjonerer
den maritime næringa, arrangere og gjennomføre møte mellom næringslivet og
interessentar, samt å jobbe aktivt med synleggjering av dei maritime bedriftene, og
klynga sine aktivitetar i media og sosiale kanalar.
6. TOOL – The Ocean Opportunity Lab – Innovasjonshub i Oslo
GCE Blue Maritime har engasjert seg i innovasjonshuben og møteplassen TOOL i
Oslo. Bakgrunnen for dette er å kunne gi offentlege og private aktørar frå regionen
moglegheit til å nytte TOOL som ein arena for å kople interessante entreprenørar,
havrelaterte gründerar og investorar.
Konkrete planlagde aktivitetar i 2021 er å arrangere ulike lågterskelmøteplassar i
TOOL, for både å hjelpe bedrifter frå regionen til å finne relevante
samarbeidspartnarar, kapital og investorar, samt å kunne rekruttere
spisskompetanse til regionen. Ein ønskjer også å bruke TOOL for å sikre digitalt
nærvær for å fremje dei moglegheitene den maritime næringa representerer.
7. Digitalisere Blue Press Tour
GCE viser til at pressedelegasjonar over mange år har vist seg å vere ein effektiv
måte å nå ut til eit internasjonalt publikum på, og at dette er svært viktig i år med
bakgrunn i utfordringa næringa har med å nå ut til nye internasjonale
samarbeidspartnarar. Dette vert peika på som eit viktig tiltak for å sørge for at
næringa er meir synleg i eksisterande og potensielt nye marknadar.
Klyngeprosjektet har hatt eit samarbeid med Blue C Press Tour i nesten ti år. Det
vert planlagt for pressesamlingar med internasjonale medium også i 2021, men
GCE forventar at aktiviteten i stor grad må verte digital.

Budsjett- og kostnadsplan
Kostnadsplan
Tittel
Vertskapsattraktivitet
Sum kostnad

2021

SUM

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Finansieringsplan
Tittel
Egeninnsats fra deltakerbedriftene
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sum finansiering

2021

SUM

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

2 000 000

2 000 000

Totalbudsjettet for aktivitetar knytt til vertskapsattraktivitet er 2 mill. kroner, der
1 mill. kroner er finansiert av eigeninnsats frå deltakarbedriftene og 1 mill. kroner
frå eit ekstraordinært tilskot frå fylkeskommunen.
GCE peikar på at stadig færre av dei løypande aktivitetane knytt til å bygge
vertskapsattraktivitet vert finansiert av ordinære program, som til dømes
klyngeprogrammet. Styringsgruppa i GCE Blue Maritime har derfor vedtatt å
etablere ei medlemsavgift for å dekke kostnadane knytt til desse aktivitetane
framover.
GCE viser til at den ekstraordinære og krevjande situasjonen som pandemien har
forårsaka for klyngebedriftene, gjer at ein må vente med å innføre denne
medlemsavgifta til driftsåret 2022. GCE søker derfor om 1.mill. kroner i eit
ekstraordinært tilskot frå fylkeskommunen.

Vurdering
I økonomiplanen for 2020 ligg det inne ei nedtrapping av støtta til GCE Blue
Maritime, frå 4 mill. kroner i 2019, 3 mill. kroner i 2020, 2 mill. kroner i 2021 og
1 mill. kroner i 2022. Kultur-, næring-, og folkehelseutvalet vedtok også i 2020 at
framtidige søknadar skal gå til konkrete utviklingsprosjekt.
I sak KNF-26/21 vedtok utvalet støtte på 2 mill. kroner til GCE Blue Maritime i
2021, der 1,25 var til tre konkrete prosjekt medan 0,75 er sett av til nye prosjekt
med føresetnad om ytterlegare konkretisering. Den føreliggande søknaden er retta
mot regionale utviklingsmidlar, og kjem i tillegg til støtta som GCE Blue Maritime
allereie har fått i 2021.
GCE Blue Maritime søkjer no om eit ekstraordinært tilskot for 2021, og tilskotet skal
gå til arbeidet knytt til å bygge vertskapsattraktivitet for den maritime næringa.
Som GCE Blue Maritime sjølv viser til, er moglegheitene til å finansiere denne delen
av klyngeprosjektet frå klyngeprogrammet og fylkeskommunen utfordrande.
GCE Blue Maritime har derfor vedtatt å etablere medlemsavgift for å dekke
kostnadane knytt til desse aktivitetane framover. Men den ekstraordinære og
krevjande situasjonen pandemien har forårsaka for klyngebedriftene, gjer at ein må
vente med å innføre medlemsavgifta til driftsåret 2022. Derfor søkjer GCE om eit
ekstraordinært tilskot i 2021.
GCE Blue Maritime viser til at bedriftene sjølv setter klynga sitt arbeid med
vertskapsattraktivitet høgt, og ønskjer at klyngeprosjektet skal prioritere dette. Og
fylkeskommunedirektøren vil understreke at klynga sitt arbeid med
vertskapsattraktivitet vil ha betydning også for bedrifter som ikkje er
deltakarbedrifter i klyngeprosjektet, og for regionen samla sett.
I bakgrunnen for søknaden viser GCE Blue Maritime til arbeidet med «New BLUE
Deal - klyngens vei mot en grønn fremtid». Styringsgruppa i klyngeprosjektet sette

i februar ned ei arbeidsgruppe for å utvikle ein posisjon og strategi for klynga
framover. New BLUE Deal skal nyttast til å «kraftsamle» klynga sine aktivitetar, og
til å etablere dialog med nasjonale myndigheiter om djerve, grøne fullskala
prosjektsatsingar.
New BLUE Deal var blant dei prosjekta som fylkeskommunen gav tilslutning til
gjennom sak KNF-26/21, og fylkeskommunen har følgt arbeidet tett med ein
representant frå kompetanse- og næringsavdelinga. Fylkeskommunedirektøren
meiner arbeidet som er lagt ned med New BLUE Deal so langt er veldig bra. I dette
arbeidet har fylkeskommunen også signalisert tydeleg at dette gir eit godt grunnlag
for å skape konkrete utviklingsprosjekt, der det også vil vere mogleg å søke støtte
frå verkemidlar som fylkeskommunen rår over.
Fylkeskommunedirektøren viser til at både midlar over økonomiplanen til
klyngeprosjekt, og dei regionale utviklingsmidlane, skal gå til konkrete
utviklingsprosjekt. Fylkeskommunedirektøren si vurdering er at dei aktivitetane
som GCE søkjer støtte til i den føreliggande søknaden, fell inn under sjølve drifta av
klyngeprosjektet.
Fylkeskommunedirektøren deler bekymringa til GCE Blue Maritime for den
krevjande situasjonen i maritim næring i Møre og Romsdal, og viser til
vurderingane i sak KNF-26/21. Men slik fylkeskommunedirektøren ser det, dreier
denne søknaden seg i stor grad om dei aktivitetane som Kultur-, næring- og
folkehelseutvalet gav avslag på i søknad om støtte til GCE Blue Maritime for 2021
(KNF-26/21).
Fylkeskommunedirektøren vil vise til to moment når det gjeld vurderinga av støtte
til drift av klyngeprosjekt. Alle offentlege aktørar, til dømes fylkeskommunen,
Innovasjon Norge og kommunane, må halde seg til reglane i statsstøtteregelverket
når dei gir støtte til bedriftsretta prosjekt. Dette gjeld både klyngeprosjekt og støtte
til enkeltbedrifter.
I statsstøtteregelverket er det tydeleg at ein ikkje kan gi støtte til drift av
næringsklyngeprosjekt i meir enn ti år. Etter ti år skal bedriftene, som
næringsklyngeprosjektet skal sørve, betale for sjølve drifta av klyngeprosjektet.
GCE Blue Maritime har fått støtte til drift av klyngeprosjektet i ti år, og er såleis i
ein posisjon der dei er nøydde til å få bedriftene til å finansiere sjølve drifta av
klyngeprosjektet.
Fylkeskommunedirektøren vil likevel understreke at dette ikkje betyr at det
offentlege ikkje kan støtte næringsklyngeprosjekt utover dei ti åra, men at støtta
da må gå til konkrete utviklingsprosjekt innanfor til dømes forsking og innovasjon
og opplæring. Reglane i statstøtteregelverket styrer handlingsrommet for
fylkeskommunen.
I tillegg til vurderinga knytt til statsstøtteregelverket, har fylkeskommunen
signalisert over tid, også i politiske vedtak, at vi ønskjer å støtte konkrete
utviklingsprosjekt frå GCE Blue Maritime framfor å støtte drift av klyngeprosjektet.

Fylkeskommunedirektøren vil også vise til at utfordringa med at støtte til drift av
klyngeprosjekt har ei varigheit på inntil ti år, ikkje er ei utfordring som berre gjeld
GCE Blue Maritime. Både NCE iKuben og NCE Blue Legasea vil snart kome i same
situasjon.
Fylkeskommunen ønskjer også framover å støtte opp under konkrete prosjekt som
kjem ut frå GCE Blue Maritime og andre klyngeprosjekt der bedriftene og
samarbeidspartar ønskjer å gå saman for å realisere løft som vil gagne
medlemsbedriftene og som ikkje er mogleg å løfte på eiga hand.
Næringsklyngeprosjekt har vore eit viktig og godt verkemiddel for å understøtte
innovasjonsarbeidet i Møre og Romsdal, og vår region har hatt stor nytte av at vi
har fleire klyngeprosjekt som har vore med i det nasjonale klyngeprogrammet.
Dette er også heilt i tråd med prioriteringar frå fylkeskommunen, som har vore
sparringspartnar og finansiert alle klyngeprosjekt i Møre og Romsdal både i tidleg
fase og i utviklingsfasen.
Fylkeskommunedirektøren meiner prosjektet «Vertskapsattraktivitet - GCE Blue
Maritime Cluster» er retta inn mot eit viktig område. Men fylkeskommunedirektøren
meiner likevel at fylkeskommunen bør avslå søknaden, med bakgrunn i at denne
søknaden vert vurdert til å falle inn under støtte til drift av klyngeprosjektet som
fylkeskommunen har signalisert at vi ikkje kan støtte.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Erik Brekken
kompetanse- og
næringsdirektør
Vedlegg
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