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Forord
Rapporten beskriver aktiviteten til iKuben i 2018. Vårt første år som NCE-prosjekt har 
vært travelt og artig med stor aktivitet og engasjement fra deltagerbedriftene. I tillegg 
til innbetalt tilskudd for deltagelse i iKuben har deltakerbedriftene lagt ned en betydelig 
arbeidsinnsats i form av timeverk tilsvarende en samlet verdi på kr 6.386.000,-. 

Vi takker våre støttespillere NCE-programmet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og 
SIVA), Møre og Romsdal fylkeskommune, GassROR IKS og SpareBank 1 SMN for 
verdifulle bidrag.

      Molde, 8. februar 2019
      iKuben

      Hilde Aspås
      Daglig leder
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Sammendrag
iKuben har gjennomført sitt første år som NCE-prosjekt. Med økte ressurser, både økonomisk og personellmessig, har 
aktiviteten økt betraktelig. Vi har satt i gang mange tiltak for å styrke deltakervirksomhetenes konkurranseevne. For å følge 
opp dette har vi økt vår prosjektlederkapasitet med fire personer. 

Menon Economics har på oppdrag fra iKuben kartlagt effekter og resultater av klyngearbeidet i 2018.

Hovedfunn
  NCE iKubens medlemmer har gjort det svært bra sammenlignet med resultatmålene for 2018
  De bedriftene som bruker klyngens tilbud mest er også de bedriftene med best resultater
  iKuben-bedriftene er mer produktive enn sine sammenlignbare bedrifter
  Medlemmene er meget godt fornøyd med klyngens kompetanse og arbeid

NCE iKuben har hatt fire strategiske satsingsområder med ambisiøse 
tiltak og resultatmål i 2018. Disse er i stor grad oppnådd.

50% 83,3% 33,3%100%

Forskning og utdanning 

Samtlige tiltak igangsatt (se kap. 5.1) 
5 av 6 resultatmål oppnådd

50% 83,3% 33,3%100%

Nasjonal innovasjonslab

Samtlige tiltak igangsatt (se kap. 5.2) 
2 av 4 resultatmål oppnådd

50% 83,3% 33,3%100%

Nye forretningsmodeller 

To av tre tiltak igangsatt (se kap. 5.3) 
4 av 4 resultatmål oppnådd

50% 83,3% 33,3%100%

Klyngeutvikling og attraktivitet 

Fem av seks tiltak igangsatt (se kap. 5.3) 
1 av 3 resultatmål oppnådd

Sam
m

endrag

3 Årsrapport 2018



1.  Forskning og utdanning 

Samtlige tiltak igangsatt (se kap. 5.1) 

RESULTATMÅL
• 10 nye FoUI-prosjekter etablert
• 5 klyngebedrifter bruker maskinlæring i sin nye forretningsmodell
• 1 ny internasjonal FoUI-samarbeidspartner
• 1 Nærings-ph.d i gang
• 1 H2020-prosjekt
• 5 studentbedrifter etablert 

2.  Nasjonal Innovasjonslab 

Samtlige tiltak igangsatt (se kap. 5.2)

RESULTATMÅL
• 80 eksterne bedrifter har investert i workshops
• 25 klyngebedrifter bruker innovasjonslaben
• 2 norske klynger har etablert innovasjonslab med ProtoMore-metoden
• 5 klyngebedrifter har implementert ProtoMore-metoden
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Har din bedrift etablert nye FoUI-prosjekter?

Har maskinlæring vært en del av din bedrifts forretningsmodell?

Har din bedrift fått en ny internasjonal FoUI-samarbeidspartner?

Har din bedrift ansatte som har påbegynt en nærings-ph.d.?

Har din bedrift fått tilslag i et H2020-prosjekt?

Antall studentbedrifter etablert

Mål 2018 Resultat 2018
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Antall eksterne bedrifter har investert i workshops

Antall deltakere som bruker innovasjonslaben

Antall norske klynger som har etablert innovasjonslab  
med ProtoMore-metoden

Antall deltakere som har implementert ProtoMore-metoden

Mål 2018 Resultat 2018

RESULTATOPPNÅELSE
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3.  Nye forretningsmodeller 

To av tre tiltak igangsatt (se kap. 5.3)

RESULTATMÅL
• 10 % av klyngebedriftene har nye internasjonale samarbeidspartnere
• 20% av klyngebedriftene har utviklet nye produkter, tjenester og forretningsmodeller
• 20 innovasjonsprosjekter etablert
• 5 nye bedrifter (spin-offs) etablert

4.  Klyngeutvikling og attraktivitet

Fem av seks tiltak igangsatt (se kap. 5.4)

RESULTATMÅL
• Etablere 2 nye klynge-til-klynge prosjekter
• 5 ideer fra tenketanken testet i innovasjonslaben (startet arbeidet først i februar 2019)
• 10 nye deltakerbedrifter

 

Antall bedrifter som har introdusert nye eller vesentlig  
forbedrede produkter/tjenester

Antall bedrifter som har introdusert nye eller vesentlig  
forbedrede prosesser

Antall bedrifter som har benyttet nye forretningsmodeller

Antall bedrifter som har gått inn i nye markeder

Antall etablerte innovasjonsprosjekter

Antall bedrifter med ny internasjonal samarbeidspartner

Antall nye bedrifter etablert
Mål 2018 Resultat 2018
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Antall nye deltakere rekruttert

Antall etablerte klynge-til-klyngeprosjekter
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2.1 Hovedmål
Rask omstilling: styrke klyngebedriftenes konkurransekraft og innovasjonsevne i globale marked ved å 
fokusere på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

iKuben har gjennomført sitt første år som NCE-prosjekt.

Med økte ressurser, både økonomisk og personellmessig, har 
aktiviteten økt betraktelig. Vi har satt i gang mange tiltak for å 
styrke deltakervirksomhetenes konkurranseevne. 

For å følge opp dette har vi økt vår prosjektkapasitet med fire 
personer. Våre ambisiøse tiltak og resultatmål for arbeidet i 
2018 er i stor grad oppnådd. 

1 Innledning

2.2 Delmål 
Delmål 1: Forskning og utdanning: 
Skape og utvikle ferdigheter i radikale og 
disruptive innovasjoner. Etablere utdannings- 
plattformer.

Delmål 2: Nasjonal innovasjonslab: 
Etablere ProtoMore Innovasjonslab som en 
nasjonal verktøykasse for innovasjon og 
omstilling. 

Delmål 3: Nye forretningsmodeller: 
Skape nye, bærekraftige verdikjeder og  
disruptive forretningsmodeller i eksisterende 
og nye industrier basert på digital innsikt. 

Delmål 4: Klyngeutvikling og attraktivitet: 
Profesjonell klyngeledelse og økt attraktivitet 

2.3 Samfunnsmål
iKuben skal bidra til å:

• Øke regionens attraktivitet for eksisterende  
 og ny teknologidrevet industri 

• Stimulere til at velkvalifiserte personer velger  
    å ta ansettelse og bosette seg i regionen 

2 Mål 2   M
ål

1   Innledning
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3 Generell klyngeutvikling
3.1 Prosjektledelse

3.1.1 Eiermøter / årsmøte 

Det ble holdt eiermøte den 26. april og 2. oktober i 2018. Årsmøte ble 
holdt den 26. april. På disse møtene er ledelsen i deltakerbedriftene 
representert, i hovedsak ved daglig leder. Eiermøtene er arena for  
strategiske diskusjoner.

3.1.2 Styremøter 

Det har vært gjennomført sju styremøter i 2018. 
Styrets sammensetning har vært som følger:

Styreleder: Odd Tore Finnøy, Brunvoll 

Nestleder: Kjersti Kleven, Kleven

Styremedlemmer: 
Lars Stenerud, Plasto (gikk ut av styret 26.04.18)
Gerd Marit Langøy, Høgskolen i Molde (gikk ut av styret 26.04.18)
Arne Lie Gundersen, SHM Solutions
Arild Håkonsen, Hycast 
Richard Myhre, AXTech
Kjetil Halle, El-Watch    
Mette Jane Holand, Molde kommune (kom inn i styret 26.04.18) 
Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde (kom inn i styret 26.04.18) 

I tillegg har Innovasjon Norge v/ Mari Klokk Leite,  
Forskningsrådet v/ Arthur Almestad, Sparebank 1 SMN v/ Karin Norli  
og M&R Fylkeskommune v/ Anna-Marie Hatlestad hatt 
observatørstatus i styret.

Kjetil HalleMette Jane Holand

Arild Håkonsen

Richard Myhre

Steinar 
Kristoffersen

Arne Lie 
Gundersen

Kjersti Kleven

Odd Tore Finnøy
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3.1.3  Daglig ledelse

iKuben har ingen ansatte. iKubens administrasjon består av seks  
personer. Fire personer er ansatt i ProtoMore Kunnskapspark der alle er 
leid ut i 100% stilling til iKuben. To personer er leid inn via eget firma.

Administrasjonen består av følgende personer:

 ● Hilde Aspås, daglig leder – ansatt i ProtoMore
 ● Arne Larsen, prosjektleder – ansatt i ProtoMore
 ● Christian Strømmen, prosjektøkonom – ansatt i ProtoMore
 ● Karen Landmark, FoUI-leder/EU-rådgiver – ansatt i ProtoMore
 ● Kjersti Kleven, innleid i 40 % stilling i 2018
 ● Liv-Hege Seglsten, innleid i 20% stilling i 2018

3.2 Aktiviteter

3.2.1 Kick-off NCE-prosjektet

To-dagers kick-off 17.-18. januar ble gjennomført på Scandic Seilet.  
180 deltakere fikk presentert ambisjonene for NCE-prosjektet med tiltak 
og resultatmål for de neste fem årene. 

På dag én stod temaet næringsliv og forskning på agendaen. Vi fikk 
gode presentasjoner fra klyngebedrifter og FoU-samarbeidspartnere 
omkring utfordringer og muligheter innen digitalisering som ble etterfulgt 
av workshop med gode diskusjoner. Om kvelden feiret vi NCE-status 
med en festmiddag i kantina til Brunvoll. På dag to ble ti ulike tverrfaglige 
arbeidsgrupper sparket i gang.

Hilde Aspås Arne Larsen

Christian Strømmen

Kjersti Kleven Liv-Hege Seglsten

Karen Landmark

3   G
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3.2.2 Tverrfaglige arbeidsgrupper

Formål 
Formålet med de tverrfaglige arbeidsgruppene er å bidra til 
kompetanseheving og samarbeid for å øke virksomhetenes 
konkurransekraft. Gruppene skal ha fokus på fellestiltak 
og igangsetting av FoUI-prosjekter (forskning, utvikling og 
innovasjon) der flere samarbeider. 

Til sammen 175 deltagere fordelt på ni arbeidsgrupper 
møtes fire ganger årlig. Arbeidsgruppene har fokus på å 
identifisere og opprette FoUI-prosjekter der to eller flere 
bedrifter samarbeider, og skal være oppdatert på utvikling 
og teknologier innenfor sine områder.

Mandat
Arbeidsgruppene har mandat til å sette i gang FoUI- 
prosjekter og arrangere gruppemøter, seminarer, kurs og 
studieturer innen sin tematikk.

Ressursteam
For å forankre engasjementet i bedriftene og for å hjelpe 
administrasjonen med retning og temavalg, er det opprettet 
ressursteam i alle arbeidsgruppene. Ressursteamet skal 
være vår samtalepartner for fremdrift, valg av aktiviteter og 
mulige FoUI-prosjekter. Ressursteamene hadde følgende 
deltagere i 2018:

Forretningsmodeller
Sjur Vindal (ProtoMore)  
Mikhail Shlopak (Møreforsking) 
Håvard Stave (Fosnavåg Ocean Academy) 
Frank Rødseth (Serit IT Partner)

ONA-samarbeid
Mette Jane Holand (Molde kommune) 
Svetlana Rotaru (Astero) 
Heidi Hogset (Høgskolen i Molde)

Innovasjonsmetodikk
Synne Dragsund Litlere (Inventas) 
Ragna Brenne Bjerkeset (ProtoMore) 
Jan Ove Moen (Tingh)

Informasjonssikkerhet
Gry Helene Stavseng (Gagn Consulting) 
Steinar Kristoffersen (Høgskolen i Molde) 
Thormod Spilling (ROR IKT)

Logistikk
Steinar Abrahamsen (Glamox) 
Bjørn Jæger (Høgskolen i Molde) 
Geir Teistklub (Omya Hustadmarmor)

Dataanalyse
Vebjørn Heggdal (Axbit)  
Hans Fredrik Nordhaug (Brunvoll) 
Øyvind Lislevatn (Tussa IKT)

Kommunikasjon
Arild Hoksnes (SHM Solutions) 
Stine Johnsen Strande (TIBE) 
Jens Petter Straumsheim (Høgskolen i Molde)

Industriell produksjon
Finn Hatlebakk (Omya Hustadmarmor) 
Lise Halse Lillebrygfjeld (Høgskolen i Molde) 
Magne Gøran Lyngstad (Brunvoll)

Bærekraft
Lars Erik Holo (Inpower) 
Runar Stenerud (Plasto) 
Karen Landmark (NCE iKuben)

3   G
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Bærekraft

Gruppen spenner fra deltagere som har bærekraft og sirkulærøkonomi som ideologi, til de som har konkrete behov 
for å finne systemløsninger i tråd med nye kundekrav. Å tenke bærekraft i alle sammenhenger er essensielt.

Deltagere (11): Ameka, Brunvoll, Glamox, Høgskolen i Molde, Inpower, Inventas, MacGregor Norway, avd. Triplex, Molde 
Engineering, Molde Kommune, Plasto, ProtoMore Kunnskapspark.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 4. april: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de overordnede    
 målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: formidle betydningen av bærekraft, koble på FNs bærekraftsmål,  
 bærekraftige løsninger som gir butikk. 

• Q2: 5. juni: Møte hos Brunvoll. Presentasjon /v Karen Landmark, betydningen av bærekraft og sirkulærøkonomi for  
 næringslivet. Diskusjon rundt potensielle samarbeidsprosjekt, bla. «reshoring med fokus på miljø». Bruk av innspill fra  
 kick-off til å utarbeide prosjekt som er relevant for klyngen.  

• 5. juni: Klyngesamling på Skaret med fokus på bærekraft – innlegg ved Pure Consulting, workshop med fokus på   
 bærekraftsmålene. 

• Q4: Møter i ressursteamet for å avklare retning for gruppen videre. Besluttet gjennomført en kartlegging blant  
 iKubens virksomheter for å få dagens status. 

Dataanalyse

Erfaringsdeling og kompetanseheving innen Big data-analyse, maskinlæring og kunstig intelligens er fokus- 
områder i arbeidsgruppen 

Deltagere (12): Adcom Molde, Axbit, AXTech, Brunvoll, Gagn Consulting, Glamox, Høgskolen i Molde, Inpower, Istad 
Kraft, Omya Hustadmarmor, ProtoMore Kunnskapspark, Tussa IKT.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 23. februar: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de over- 
 ordnede målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: hvordan utnytte data for å lage nye tjenester samt  
 optimalisere produksjon og vedlikehold. 

• Q2: 23. mai: Møte hos Omya Hustadmarmor. Presentasjon fra Axbit /v Vebjørn Heggdal, hvordan ta i bruk maskin 
 læring for å utvikle tilstandsvurderinger av kritiske objekter i industriell sektor. Kategorisk tilnærming til maskinlæring.  
 Diskusjon rundt hvilke problem som skal løses med de verktøyene som er tilgjengelig. 

• Q3: 11. september: Møte hos Tussa IKT. Ta i bruk problemstillingene fra kick-off til å utarbeide samarbeidsprosjekt. 

• Q4: 29. november: Presentasjon av Dr. Vegard Flovik om maskinlæring, El-Watch om sensorikk. Gruppen skal i 2019  
 delta i utviklingen av ny DigitalLAB. Skisse under utarbeidelse av forprosjekt for karlegging av mulige fellesdata blant  
 iKuben-bedriftene.

3   G
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Forretningsmodeller

Digitalisering endrer forretningsmodeller. Gruppa har fokus på kompetanseheving om ulike typer forretnings- 
modeller og hvordan jobbe med modellering/innovasjon av forretningsmodeller. 

Deltagere (20): Astero, Axess, AXTech, Brunvoll, El-Watch, Fosnavåg Ocean Academy, Gagn Consulting, Glamox,  
Hycast, Høgskolen i Molde, Inventas, Istad Kraft, Motus Technology, Møreforsking Molde, Partnerplast, Prezioso  
Linjebygg, ProtoMore Kunnskapspark, Serit IT Partner Møre, Storvik, Svorka.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 19. april: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de overordnede  
 målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: utvikle omstillingsferdighetene til bedriftene i klyngen og være  
 kontinuerlig oppdatert på denne fronten. 

• Q2: 20. juni: Møte og omvisning hos Kleven verft. Presentasjon /v Tore Roppen, digital tvilling i produksjon (sveis),  
 kost-nytte av automatisering. Gruppen diskuterte mulighetene knyttet til automatisering av produksjonsprosesser  
 direkte fra modell. 

• Q3&Q4: Møter med ressursteam for å planlegge veien videre. Bestemt og planlagt opplegg med ProtoMore som  
 leverandør av fire samlinger i forretningsmodellinnovasjon i 2019. 

Industriell produksjon

Material- og produksjonsteknologi er sentrale temaer i arbeidsgruppen. Hvordan kan nye digitale teknologier tas i 
bruk i produksjonen. 

Deltagere (17): Ameka, Astero, Axbit, Brunvoll, CodeIT, Effee, Gagn Consulting, Glamox, Høgskolen i Molde, MacGregor 
Norway, avd. Triplex, NOV-Midsund Bruk, Møreforsking Molde, Omya Hustadmarmor, Oshaug Metall, Partnerplast, Plasto, 
Storvik.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 21. mars: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de overordnede  
 målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: maskinlæring i produksjon, Hydros Industri 4.0 satsing,  
 prediktivt vedlikehold. 

• Q2: 15. mai: Møte hos Brunvoll. Presentasjon, preskriptivt vedlikehold /v Børre Tharaldsen, IoT Solutions. Hvordan ta  
 i bruk sensorteknologi, Big Data og maskinlæring for å planlegge vedlikehold. «Factory of the future» som ønsket tema  
 fremover.  

• Q3: 19. september: Møte hos Omya Hustadmarmor. Presentasjon av ManuNet 4.0 av Bjørn Jæger og Terje Bach.  
 Omvisning på anlegget.  

• Q4: 6.-7. november: Studietur til Mechatronic Innovation Lab. Workshop 3D-print, CAIR presentasjon av AI på UiA. 

3   G
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Logistikk

Gruppen fokuserer på endringer i verdikjeden som følge av nye digitale teknologier.

Deltagere (9): Brunvoll, CodeIT, Glamox, Høgskolen i Molde, Moldegaard Maritime Logistikk, Møreforsking Molde, Omya 
Hustadmarmor, Storvik, Hycast.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 18. april: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de overordnede  
 målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: samarbeidsprosjekt, digital sporing i verdikjeden (track and trace). 

• Q2: 13. juni: Møte hos Glamox. Presentasjoner fra både Nils Korperud og Steinar Abrahamsen fra Glamox vedrørende  
 digitale teknologier og deres påvirkning på verdikjeder, ERP-system og forretningsutvikling. Diskusjon hvordan  
 koordinere og integrere ERP og WMS. Mulighetene som kommer av IoT innenfor logistikk. 

• Q3: 29. august: Åpent møte på Høgskolen i Molde. Bedriftscase, GS1 Norway /v Knut Vala, «Track & Trace in  
 logistics». Avlyst på grunn lav påmelding.  

• Q4: 27.- 28. november: Åpen workshop (27.11.) med professor Omera Khan om risk management i supply chain  
 management og intern workshop (28.11.) med logistikkavdelingen hos Brunvoll. 

ONA (Offentlig-, næringsliv-, akademia-samarbeid)

Gruppens oppgave er å bedre samarbeidet mellom arbeidslivet og akademia. Hvordan kan akademia nyttiggjøre 
seg av arbeidslivets erfaringer i forskning og undervisning? Hvordan kan arbeidslivet få tilgang til forsknings-
basert kunnskap som grunnlag for innovasjonsarbeid?

Deltagere (13): Astero, Aukra Maritime, Brunvoll, CodeIT, Gagn Consulting, Glamox, Høgskolen i Molde, Molde  
Kommune, Møreforsking Molde, Oshaug Metall, ProtoMore Kunnskapspark, SHM Solutions, SpareBank 1 SMN.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 13. mars: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de overordnede  
 målene i NCE prosjektet. 

• Q2: 7. mai: Åpent møte i Molde rådhus med 60 deltakere. Tema for møtet var ny teknologi og muligheter for  
 samhandling. Presentasjonsrunder fra Molde kommune og Høgskolen i Molde. Dagen ble rundet av med en workshop  
 for å konkretisere potensielle samhandlingsprosjekt som resulterte i over 100 forskjellige forslag til ONA-samhandling.  

• Q3: 19. september: Studietur med iKuben og Molde Kommune til Halden for å se på Smart By-prosjekter i Østfold. 

• Q4: 11. oktober: Arbeidsgruppe-møte med tema Smarte byer. Erfaringer fra Molde Kommune/iKubens studietur til  
 Halden. Innlegg v/ Mette Holand, Molde Kommune. Workshop med utfordring: Hvilke muligheter ligger i en smart  
 by-satsing for næringslivet og akademia? Smarte byer-prosjektet løftes ut av arbeidsgruppen og fortsetter i Molde  
 Kommunes regi.

3   G
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Kommunikasjon

Gruppen jobber med kompetanseheving og prosjektsamarbeid innen kommunikasjonsstrategi og digital 
markedsføring.

Deltagere (14): Astero, AXTech, Brunvoll, Glamox, Hycast, Høgskolen i Molde, Making View, Molde kommune,  
Møreforsking Molde, ProtoMore Kunnskapspark, SHM Solutions, SpareBank 1 SMN, TIBE Reklamebyrå,  
Tingh Kommunikasjon.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 27. februar: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de over- 
 ordnede målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: kommunikasjonskart – «hva er vi, for hvem?», forenkle  
 budskapet. 

• Q2: 30. mai: Møte hos TIBE. Omvisning og presentasjon /v Stine Strande. Synlighet i digitale medier, trendskifte fra å  
 levere til å involvere. Være bevisst sin egen merkevare og profil, og kontinuerlig følge opp denne. Diskusjon rundt  
 GDPR, hva betyr det for klyngens deltakere – viktigheten av å vurdere hvilken data man lagrer og bruksnytten av  
 denne. FoU-ordbok /v Arild Hoksnes (SHM), «begripeliggjøring» av virkemiddelapparatet.  

• Q3: 20. juni: Åpent skattefunnseminar på Høgskolen i Molde. Foredragsholdere: Arild Hoksnes (SHM Solutions), Arild  
 Håkonsen (Hycast) og Asmund Sætre (AXTech). Gjennomgang av hva SkatteFUNN er, og hvordan man får gjennom- 
 slag for sine søknader.  

• 22. august: Åpent oppfølgingsmøte, SkatteFUNNseminar. Klargjøring og innsending av SkatteFUNNsøknad. 

• Q4: Aktiv deltagelse i utarbeidelsen av iKubens kommunikasjonsstrategi. Bestemt kompetanseheving i 2019 innen  
 B2B digital markedsføring. Lage skisse for prosjekt, bedre kildesjekk for beslutninger.

Informasjonssikkerhet

Digitalisering utfordrer organisasjonene i forhold til sikker håndtering av data. Gruppen har fokus på sikker  
teknologi og sikkerhetskultur.

Deltagere (12): AXTech, Brunvoll, Effee, Gagn Consulting, Glamox, Høgskolen i Molde, Istad Kraft, Molde Kommune, 
Omya Hustadmarmor, ProtoMore Kunnskapspark, Serit IT Partner Møre, Tussa IKT.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 17. april: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de overordnede  
 målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: sikkerhetskultur i klyngen og eierskap til data. 

• Q2: 6. juni: Møte i Molde Rådhus. Presentasjoner fra Gagn Consulting og ROR IKT angående cybersikkerhet i Møre  
 og Romsdal – skremmende kombinasjon av organisert kriminalitet og ansattes ubevisste handlinger, eksempelvis  
 phishing og ransomware. Møtet konkluderte i en workshop hvor det ble lagt grunnlag for forprosjektet «NCE iKuben  
 medlemmer – sikrere på nett». Gagn Consulting v/ Gry Helene Stavseng er leid inn som prosjektleder på forprosjektet 

• Q3: 20. september: Seminar innledes av fagdirektør Roar Thon i Nasjonal Sikkerhets-myndighet. Åpent seminar. 

• Q4: 26. oktober: Arbeidsmøte i prosjektet «NCE iKuben medlemmer – sikrere på nett» /v Gry Helene Stavseng.  
 23. november: Presentasjon av forprosjekt og justering av fokus på mulig hovedprosjekt.
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Innovasjonsmetodikk

Gruppen jobber med ulike innovasjonsmetodikker som bedriftene kan implementere i egen virksomhet.

Deltagere (15): Axess, Brunvoll, Glamox, Hycast, Høgskolen i Molde, Inventas, Molde kommune, Møreforsking Molde, 
Partnerplast, Plasto, ProtoMore Kunnskapspark, Serit IT Partner Møre, Storvik, TIBE Reklamebyrå, Tingh Kommunikasjon.

Utførte aktiviteter:
• Q1: 22. mars: Oppstartsmøte i ProtoMore. Avklaring av forventninger, arbeidsmetodikk og relevans for de overordnede  
 målene i NCE prosjektet. Prioriterte tema fra gruppen: implementering av innovasjonsmetodikk i bedriftenes utviklings- 
 prosesser. 

• Q2: 4. juni: Møte i ProtoMore. Presentasjon av Tingh /v Jan Ove Moen, hvordan Tingh bruker Design Thinking i  
 praksis. Presentasjon av Serit IT Partner /v Janne Harstad, erfaringer studietur San Fransisco. Bedriftscase fra  
 Partnerplast /v Magne Farstad, hvordan optimalisere tømming av septiktanker. 

• Q3: Møte i ressursteamet for planlegging veien videre. Enighet om å ha fokus på å belyse forskjellige metodikker for  
 innovasjon, og bidra til at ProtoMore stadig utvikler sin metodikk. 

• Q4: 17. oktober: Seminar med Sjur Dagestad: “Når hodet er fullt av gamle tanker”.
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3.2.3  TenkiKuben

Høsten 2018 opprettet vi TenkiKuben – en tenketank for ansatte i deltagervirksomhetene under 35 år. 

Tenketanken skal stimulere til langsiktig, kreativ tenkning og være en arena der globale megatrender som digitalisering/
muliggjørende teknologier, bærekraft/sirkulær økonomi, klima og miljø, blir satt på dagsorden. Formålet til tenketanken 
er å generere ny tenkning og stille spørsmål/utfordre deltakervirksomhetene på temaer som er viktige for fremtidig  
konkurransekraft. Arbeidet starter opp i februar 2019.

Følgende personer er med i tenketanken:

Prosjektleder: Liv-Hege Seglsten

Daniel Ervik-Børnich
Chief Software & XR 
Engineer, Making View

Christian Strømmen
Økonomiansvarlig, 
NCE iKuben

Svetlana Rotarbu 
Leder utvikling, Astero

Hedda Nordby 
Krogstad
Avdelingsingeniør 
Materialteknologi og 
Mekanisk Design, Brunvoll

Maja Håbet
Innholdsmarkedsfører/
Kommunikasjonsrådgiver, 
TIBE

Kristine Klungerbo 
Strukturingeniør, Axess

Jon Halfdanarson
Forsker, Møreforsking 
Molde

Martin Øvsthus 
Christensen
Ingeniør kybernetikk og 
robotikk, Hycast

Lasse Kristiansen
Rådgiver næringsrettet 
innovasjon og utvikling, 
M&R fylkeskommune

Stine Mordal 
Vågsæter
Førstekonsulent, Molde 
Kommune
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3.3  Omstillingsmotor – Digitalt kompetanseløft
NCE iKuben sammen med DigitalNorway, Kongsberg Innovasjon og Smart Innovation Norway ble tildelt status 
som Nasjonal Omstillingsmotor av Innovasjon Norge november 2017. Dette er et kompetansetilbud til alle små- 
og mellomstore bedrifter i Norge til å fornye og omstille sine produkter, tjenester og forretningsmodeller. 

Om tiltaket

Tiltaket Digitalt Kompetanseløft skal bidra til at bedrifter 
over hele landet raskere fornyer og omstiller sine produkter, 
tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller, for 
å oppnå økt konkurransekraft. Næringslivet utfordres av 
raske teknologiskift, globaliserte markeder og det grønne 
skiftet. Bedriftenes evne til å forstå og raskt ta i bruk ny 
kompetanse og teknologi, er avgjørende for å beholde og 
styrke konkurranseevnen. Dette er en særlig utfordring 
for små og mellomstore bedrifter. Gjennom mange års 
klyngesatsing ser vi at de beste miljøene har utviklet en 
kompetansebase som kommer medlemsbedriftene til gode. 
Deler av denne kompetansen er anvendbar på tvers av 
bransjer og fagmiljøer.

Ordningen betyr at SMB-er som kvalifiserer til å få bistand 
vil få tilskudd til å benytte seg av grupperingens tjenester. 
Deler av støtten vil også gå til å utvikle kompetansen internt 
i grupperingen (de fire samarbeidspartnerne). 

Arbeidet i 2018

Arbeidet kom i gang i Q1 i 2018, der fokuset hos 
grupperingen var å etablere en god samarbeidsstruktur, 
utvikle kommunikasjonsmateriell, profil og webside og 
gjennomføre mobiliseringsaktiviteter rundt om i landet for å 
informere om og rekruttere bedrifter til ordningen. 

Flere av informasjonsarrangementene har vært sammen 
med Norsk Katapult. Arbeidet med konkrete leveranser 
kom først skikkelig i gang i Q2 i 2018. Støtten til internt 
arbeid i iKuben var på 1.274.000 MNOK. Disse midlene 
blir brukt til konkrete kompetanseløft i de ni tverrfaglige 
arbeidsgruppene i 2019.

Resultater 2018

1. Rundt 110 bedrifter har gjennomgått et digitalt  
kompetanseløft i 2018 og tilbakemeldingen er svært  
positive – både på relevans og nytteverdi.

2. Modne klynger har relevant kompetanse, erfaring og 
nettverk og er villig til å dele dette med bedrifter utenfor 
egen klynge.

3. Gjennom Digitalt Kompetanseløft får bedrifter fra andre 
næringer eller regioner enn der klyngen har sin base, 
muligheten til å “trene med de beste”, få skreddersydd 
“on-the-job training” - fra bedrift til bedrift. Kompetansen 
overføres gjennom workshops, rådgivning, studiebesøk  
og i noen grad, hospitering.

4. Det er lett å undervurdere tiden det tar å mobilisere  
bedrifter, dvs. få SMB’ene til å si ja til å prioritere sine  
ressurser på et kompetanseløft, selv om: 
• behovet hos SMB er der
• kompetanseleverandøren er velrennomerte klynger og 
klyngebedrifter 
• tilbudet er relevant ift. behovet og tilpasset SMB’ens 
ressurs-hverdag

Vi har erfart at dette skyldes manglende bevissthet for 
hvor viktig et digitalt kompetanseløft er for bedriftens 
konkurransekraft, og forståelsen for at det handler mindre 

om «teknologi» og mer om nye konsepter og løsninger som 
kan skape helt ny verdi for kunder og marked*). Løsningen 
har vært å tilby et kortere og «ufarlig» workshop-opplegg, 
kalt Digitalisering for Ledere, skreddersydd til grupper og 
nettverk av bedrifter (næringshager, industriparker,  
bedriftsnettverk, klynger). Hensikten er å etablere en 
forståelse for hvilke muligheter som ligger i digitalisering. 
Det gir et godt grunnlag for at de jobber ut fra egen  
forretningsmodell med å finne nye konsepter og løsninger 
som vil effektivisere driften eller skape helt ny verdi for 
kunder og marked.

5. Partnerne i konsortiet (NCE iKuben, DigitalNorway, 
Smart Innovation Norway og Kongsberg Innovasjon) har 
fått til deling på tvers og klarer å levere i fellesskap til 
SMBene.

*) Samme erfaring har man i stor grad fra sammenlignbare 
initiativer i EU, rapportert på Digital Innovation Hubs (DIH) 
årskonferanse i Warsawa 27.-28.nov.18 og på avslutnings- 
konferansen for EU/Horizon 2020s INNOSUP-prosjekt P2PDigital 
- Digital Innovation for SMEs, med fem europeiske partnere, arr. av 
svenske Tilväxtverket i Stockholm 10.-11.des. 2018. 
En observasjon fra DIH’ene var imidlertid at det generelt  
opplevdes som noe enklere å rekruttere SMBer fra sør- og 
øst-Europa, antagelig fordi deres sense-of-urgency er større 
enn for bedrifter i nord-Europa.

3   G
enerell klyngeutvikling

17 Årsrapport 2018



3.4  Kunnskapskobling

3.4.1 Forskning og utvikling (FoU)

iKuben arbeider aktivt for å bidra til etablering av 
FoU-prosjekter i klyngen der fortrinnsvis flere bedrift-
er samarbeider. I Arena-prosjektet (2012-2017) ble det 
etablert 25 FoU-samarbeidsprosjekter med støtte fra 
Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond, VRI, Inno-
vasjon Norge og/eller Møre og Romsdal til en samlet 
verdi på 275 MNOK. Dette viser at iKubens bedrifter 
ønsker å være i konkurransefronten gjennom satsing 
på forskning og utvikling. Flere av disse prosjektene 
pågår ennå.

Med mange nye deltagerbedrifter som har behov for kom-
petanse på FoU-arbeid, har vi i 2018 hatt to seminarer på 
SkatteFUNN arrangert av arbeidsgruppa Kommunikasjon. 

SkatteFUNN-ordningen har som formål å motivere norsk 
næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling 
(FoU). SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Ut-
vikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert 
skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider 
med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om 
godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skatte-
fradrag. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore 
bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som 
skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan 
få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. 

Det er to FoU-kategorier i Forskningsrådet som er viktig for 
næringslivet: Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN 
- bedriftene eier prosjektet – konkrete bedriftsutfordringer 
skal løses med hjelp av forskningspartner) og Kompetanse- 
prosjekt for næringslivet (KPN - akademia eier prosjektet 
– ny kunnskap skal genereres).

FoU-prosjekter i 2018:

Klyngebedriftene har rapportert inn 23 nye FoU-prosjekter 
(der de samarbeider med forskningspartnere) etablert i 
2018. Vi har ikke oversikt over hva disse prosjektene går ut 
på eller hvem forskningspartnerne er. 

De vi har kjennskap til er: 

SkatteFUNN
16 godkjente skattefunn-søknader: Aukra Maritime (2), 
Westing, Ameka, Hycast (2), Istad Kraft, Shm Solutions (2), 
Plasto, Axess, Astero (4), IT Data.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)
Respons: Smart planlegging av endringer i integrerte ver-
dikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr (MAROFF)
Tidsrom: 2018 - 2022
Partnere: Brunvoll AS, Servi AS, SINTEF, NTNU,  
Møreforsking Molde

Pågående kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN)
Manufacturing Network 4.0
Formål med prosjektet: Å få til innovativ og effektiv pro-
duksjon i Norge. Prosjektet handler om verdikjededesign og 
lokalisering, om innovasjon i produksjonsnettverk, om fram-
tidens produksjon og om bruk av muliggjørende teknologi 
for å øke effektiviteten.
Tidsrom: 2015-2019
Partnere: Høgskolen i Molde og NTNU (eiere). 
Møreforsking og Sintef (forskningspartnere).
Industripartnere: Brunvoll, Kleven, Pipelife, Ekornes, iKuben. 
Fellesaktiviteter i 2018:
• 25.-26.01.18: Spredningsseminar – resultater så langt i   
  prosjektet. Høgskolen i Molde
• 28.06.18: Seminar: Hvordan oppnå raske leveringstider  
  i ordreproduksjon: Utfordringer og løsninger? Høgskolen  
  i Molde

EU-rådgiving

I september fikk vi innvilget søknad til EU-rådgiver fra 
Innovasjon Norge. I forbindelse med søknaden utarbeidet 
vi en Horisont 2020-strategi som legger føringer for arbeidet 
vårt. Den ble presentert på eiermøtet 2. oktober. 
Vi samarbeider med andre kompetansemiljø for å ivareta 
våre deltagerbedrifter som ønsker å posisjonere seg for 
deltagelse i H2020-prosjekter.  
Vår EU-rådgiver skal, i samarbeid med relevante kunnskaps- 
miljø, hjelpe deltagerne å identifisere de rette  
H2020-programmene og utlysningene, samt assistere  
deltakerne i konsortiebygging, søknadsskriving og  
prosjektgjennomføring.

Aktiviteter i 2018
•  Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt med  
   H2020-apparatet
•  Vår EU-rådgiver har vært på kurs i søknadsskriving og  
   H2020-prosesser
•  Konkret jobbing med klyngebedrifter som har ønske om å  
   få til en H2020-søknad

Prosjekter
•  Clusters and Ecosystems as Drivers of Nordic Smart  
   Mobility and Connectivity 

iKuben har gått inn i et konsortium med flere andre 
nordiske kunnskaps- og klyngemiljø i et prosjektsamarbeid 
i regi av Nordic Innovation for å utvikle en systemarkitektur 
som skal hensynta e-mobilitet (elektrisk mobilitet). Det 
er Høgskolen i Molde som representerer iKuben i dette 
prosjektet. I tråd med FN’s bærekraftsmål 9) og 11) skal 
prosjektet bidra til å redusere CO2-utslippene, fremme 
innovasjon og legge til rette for en hurtigere implementering 
av elektriske mobilitetsløsninger. 
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3.4.2 Innovasjonsprosjekter

Innovasjonsrammen

Innovasjon Norge lyser ut midler rettet mot klyngene til samarbeidsprosjekt gjennom Innovasjonsrammen. Formålet med 
Innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. 
Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. 

Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å 
kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet. Vi sendte inn fire søknader.

Innvilgede prosjekter
1. Plasto, PartnerPlast: Markedsmuligheter i sirkulære materialstrømmer
2. Gagn Consulting AS, Axtech, Tussa, Omya Hustadmarmor, ROR-IKT/Molde kommune, Brunvoll, Effee, Serit, 
    Høgskolen i Molde, ProtoMore, Istad Kraft: Datasikkerhet i samarbeid

Klyngearbeidet har ført til at mange bedrifter samarbeider om innovasjonsprosjekt som ikke nødvendigvis er knyttet opp 
mot virkemiddelapparatet. Det pågår mange slike prosjekter i klyngen. 

Forprosjekt Additiv tilvirking (3D-printing)

iKuben fikk i februar 2018 tilskudd på kr 350.000 til forprosjektet Senter for additiv produksjon fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune.

Additiv produksjon (AM) som bl.a. omfatter 3D-printing i stål, vil ha stor innvirkning på lokale produksjonsbedrifter og deres 
verdikjeder. Prosjektet ønsker å kartlegge behovet for og definere innholdet i et regionalt senter for additiv produksjon.  
Se på hvilke endringer av verdikjeder AM vil påvirke, og hvilke muligheter og trusler dette representerer for lokale  
underleverandører. Et slikt senter skal basere seg på nettverksbygging og utnyttelse av utstyr og kompetanse på tvers av 
regioner.

Aktiviteter i 2018

Møreforsking Molde fikk i oppdrag å: 
•  Kartlegge nasjonale og internasjonale ledende miljøer på additiv tilvirkning.
•  Besøk hos utvalgte bedrifter/miljø med erfaring med AP.
•  Kartlegge kompetanse og behov for additiv produksjon i regionen.

Anbefalinger fra Møreforsking basert på kartleggingen:
•  Fullt mulig for iKuben å være en kompetansebærer; her er det mulig å ta en posisjon
•  Lokalt utleie av utstyr for å lære og eksperimentere, for å bli kjent med teknologien og "design for 3D-printing"  
   (høyere betalingsvilje enn på produksjonen når CAD-en er klar)
•  Rådgiving og prosjektledelse i anskaffelser (mange "decided to buy", få "have bought")
•  En utfordring for å besitte den nødvendig CNC-kompetansen, men heller bidra til design og bestillingsprosessen
•  Koble nasjonale (og internasjonale) forskningsmiljøer med lokalt behov
•  Bidra til å bestille fra rett plass; til produksjon/prototyping vil dette markedet etter hvert være helt internasjonalt
•  Vi har bare snakket med "early adopters" (inkludert de som kjenner teknologien, men ikke vurderer den som egnet)
•  Hva med virksomheter som ikke er (ETO/lavvolum) produksjonsbedrifter?
•  Intervjuene avdekker "lederentusiasme", behov for samspill med undervisning (fagskole/vgs/ungdomsskoler)

Basert på behov for kompetanseheving om additiv produksjon, investerte iKuben i 3D-printer og 3D-skanner til  
opplæringsformål høsten 2018. I samarbeid med TMG, München og Fraunhofer vil det bli tilbudt kurs i design for  
3D-printing våren 2019.
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3.4.3 ProtoMore InnovasjonsLAB

Aktiviteten i ProtoMore InnovasjonsLAB har vært stor i 2018. Aktivitetene har inkludert:
•  115 workshops med næringslivet som inkluderer 67 bedrifter og 1756 deltakere
•  Undervisning i regi av Høgskolen i Molde – Bachelorkurs i Design Thinking
•  Gründerutvikling 
•  Frokostmøter, kurs og seminarer

Prosessene i ProtoMore-laben bidrar til verdiskaping bl.a. gjennom: 
•  Kompetanseløft på innovasjon, digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft 
•  Endring i tankesett omkring innovasjonsprosesser
•  Økt kundeforståelse
•  Økt endringsevne- og vilje
•  Nye ideer, prosjekter og løsninger som testes ut mot kunde mye raskere enn før
•  Nye forretningsmodeller

Prosjektet «bærekraft som konkurransefortrinn»,  
finansiert av NCE iKuben, ProtoMore og Møre og 
Romsdal fylkeskommune ble satt i gang høsten 2018. 

Arbeidet i prosjektet skal bidra til å omsette bedriftenes 
visjoner og målsetninger innenfor bærekraftperspektivet til 
lønnsomme produkter/tjenester i praksis. Den første fasen 
av prosjektet handler om å skaffe innsikt i bedriftenes  
behov. Det skal gjennomføres ved intervju og workshop 
med bedrifter/institusjoner i fire ulike kategorier der  
iKuben-deltakere er en av disse. Dette arbeidet startes i 
januar 2019.

ProtoMore/iKuben har vært pådriver i å få på plass en 
intensjonsavtale mellom akademia (NTNU Ålesund, 
Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde), forskningsaktører 
(Møreforsking Molde, Møreforsking Ålesund, Nofima, Nibio 
Tingvoll, NORSØK, Runde Miljøsenter), næringsklyngene 
(NCE iKuben, NCE Blue Legasea, GCE Blue Maritime) og 
kunnskapsparkene (ProtoMore, Åkp) i Møre og Romsdal.

Intensjonsavtalen BUSINESS MODELS FOR SUSTAIN-
ABILITY - NASJONAL KOMPETANSENODE ble inngått 
i november. Arbeidet med å posisjonere regionen Møre 
og Romsdal som et kompetansenettverk for bærekraftige 
forretningsmodeller er i gang, og det ble gjennomført en 
workshop i uke 51 med alle deltakende parter tilstede. 
Det skal sendes søknad til Forskningsrådets utlysning 
SAMANSVAR, om å bli en nasjonal node i februar 2019. 
NTNU Ålesund er prosjektleder i prosessen.

Målet er at miljøene i Møre og Romsdal samlet sett jobber 
for å bli et nasjonalt knutepunkt for utvikling av bærekraftige 
forretningsmodeller. Dette vil kunne gi ny kunnskap,  
forskningsresultater, businesscase, erfaring og kompetanse- 
heving både for aktører i nettverket og kunnskap som skal 
formidles i workshops med bedrifter og organisasjoner. 
I første fase jobbes det også med å få en oversikt over 
nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer innenfor 
sirkulærøkonomi og bærekraft som det vil være viktig å 
jobbe sammen med. Fase 1 startet i 2018 og pågår ut over 
i 1. halvår 2019.

3.4.4 Bærekraft som konkurransefortrinn
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3.4.5 Kurs og etterutdanning

Bachelorkurs 
Som ringvirkninger av iKubens fokus på innovasjon, har Høgskolen i 
Molde i samarbeid med ProtoMore etablert et bachelorkurs i Design  
Thinking som et varig tilbud til studentene. ProtoMore leverer kurset i 
innovasjonslaben.

Kurs i Design Thinking gjennom ProtoMore-metoden
Det er etablert et samlingsbasert kurstilbud til bedrifter og klynger i  
ProtoMore-metoden. 

Kurset heter Design Thinking gjennom ProtoMore-metoden og er et kurs 
for de som ønsker inngående kunnskap om hvordan Design Thinking 
endrer måten å innovere på, og hvordan ProtoMore-metoden kan  
implementeres i egen bedrift for å øke innovasjonsevnen.
Bedrifter og organisasjoner som sender ansatte på dette kurset, vil få 
tilbake medarbeidere som er i stand til å bruke ProtoMore-metoden i egen 
organisasjon og fasilitere workshops internt i bedriften. Ved å jobbe med 
case fra egen bedrift i gruppearbeid gjennom kurset, har man mulighet til å 
løfte opp et konkret prosjekt, og få synspunkter fra flere deltagere fra ulike 
bransjer, med ulikt tankesett. 
Kurset høsten 2018 hadde deltagere fra Lindesnes i sør til Alta i nord.

Etterutdanning i innovasjon og industrielt internett
ProtoMore Kunnskapspark, iKuben og Høgskolen i Molde etablerte etter- 
utdanningsprogram innen industrielt internett ved Høgskolen i Molde i 
2016. Etterutdanningsprogrammet skal løfte kompetansen til næringslivet i 
regionen innenfor innovasjonsledelse og industrielt internett/digitalisering. 
Andre kull gjennomførte kurset våren 2018.
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4 Nasjonalt og 
   internasjonalt samarbeid

4.1.1  Smart Innovation Norway

Gründerskap i klynger 
iKuben og Smart Innovation Norway i Halden samarbeidet i 
2018 i prosjektet «Gründerskap i klyngene -  
Implementering av metodeverk for systematisering av 
arbeidet med gründerskap». Innovasjon Norge står bak 
prosjektet. Hensikten med prosjektet var å skape helt nye 
bedrifter. Deres ønske var å bli kjent med og adoptere 
iKubens måte å involvere bedrifter på, som får fram de 
gode ideene og gjennom det skape grunnlag for nye bed-
rifter (ProtoMore-metoden).

Smart by-satsing
iKuben tok med Molde kommune på studietur til vår 
samarbeidspartner Smart Innovation Norway i Halden i 
september. Tema for turen var Smarte byer og samfunn 
og formålet var å få presentert prosjekter/tiltak som er 
gjennomført i flere kommuner i Østfold. Smart Innovation 
Norway har en stor satsing på Smarte byer og samfunn 
og er et av de beste miljøene på dette arbeidet i Norge. 
Erfaringene fra prosjekter i Østfold skal danne grunnlaget 
og være til inspirasjon i arbeidet med å utvikle konkrete 
prosjektforslag i Molde kommune. 

Smart City, eller smarte byer, er et begrep som brukes over 
hele verden og som forklarer hvordan byer og bygder skal 
utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både 
økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer 
alt vi gjør og skaper. Smart teknologi skaper nye muligheter 
for å få bedre tjenester for innbyggere, mer effektiv og 
smartere drift av offentlig og privat sektor, og utgjør et 
enormt marked for næringsutvikling. Byer produserer store 
mengder data som gir informasjon og innehar mønstre som 
vi tidligere ikke har kunnet se. Førerløse elektriske busser 
og lokale energimarkeder hinter om hvilken vei samfunnet 
utvikles. Vi jobber med infrastrukturer som Smarte Bygg, 
Smart Vann, Smart Energi, Smart Helse, Smart Gover-
nance og Smart Mobilitet der teknologiske løsninger skaper 
nye muligheter gjennom integrasjon, grenseoverskridende 
samarbeid og innovasjon 
(kilde: www.smartinnovationnorway.com).
 

4.1.2 GCE Blue Maritime/Åkp

Lederskap og organisering i en digital verden
iKuben deltar i prosjektet Lederskap og organisering i en 
digital verden. Prosjekteier er Åkp. NTNU, GCE Blue  
Maritime, Blue Legasea, Norwegian Rooms og  
NCE iKuben er prosjektpartnere. Det overordna målet med 
prosjektet er å få innsikt i og heve kompetansen innenfor 
ledelse og organisasjonsutvikling i en digital verden. 
Kunnskapen skal overføres til kurs og kompetansehevende 
tiltak, og tas i bruk i regionen for å styrke konkurranse- 
evnen, attraktiviteten og omstillingsevnen. iKuben bidrar 
med kr 50.000 i cash og kr 50.000 i egeninnsats i 2018 og 
2019. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter prosjektet 
med kr 1.050.000,- fordelt over to år.

Aktiviteter vi har vært med på i 2018:
•  Juni 2018: Workshop på Giske for unge arbeidstakere  
   mellom 20 og 35 år i Møre og Romsdal. Kartlegging av  
   de unges forventninger til fremtidens arbeidsliv 

•  November 2018: Spørreundersøkelse til ledere: Hvilke  
   forventninger har du til fremtidens arbeidsliv

4.1.3  Inngåtte samarbeidsavtaler

Vi har inngått samarbeidsavtaler med følgende miljø:

•  Viken teknologiklynge 4.0 (Moss). Samarbeid om  
   aktiviteter innen FoUI, spesielt knyttet til digitalisering,  
   klyngeutvikling og erfaringsdeling. 

•  VRINN VR (Hamar). Samarbeid med mål om å benytte     
   hverandres innsikt og nettverk for å skape nye muligheter  
   innenfor digitale teknologier, med spesielt fokus på Virtual  
   Reality (VR).

4.1 Nasjonalt samarbeid (klynge-til-klynge)
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4.1.4 Besøk fra klynger/nettverk i Norge

Det er mange miljø i Norge som er interessert i å høre om 
hvordan vi jobber i iKuben og ikke minst lære om måten vi 
jobber på i ProtoMore Innovasjonslab. Vi har hatt besøk fra 
mange klynger/nettverk i 2018:

•  Innovative Opplevelser (Bodø), 01.02.18
•  Rørosregionen Næringshage, 14.-15.05.18
•  Orkdal Næringshage, 14.-15.05.18
•  Hamarregionen Utvikling, 22.05.18
•  7sterke (Kongsvinger), 26.05.18
•  Nordveggen (Rauma), 09.08.18
•  NExTDigital (Ålesund), 09.09.18
•  Norwegian Wood Cluster (Moelv), 13.11.18

4.2 Internasjonalt samarbeid

Postdoktor på Stanford University

NCE iKuben samarbeider med Stephanie Balters som jobber som postdoktor ved Stanford University. Balters forsker på 
fysiologiske reaksjoner hos mennesker og hvordan man designer og tilpasser brukergrensesnitt rundt dette. Forskningen 
foregår ved Stanfords lab for autonome kjøretøy hvor et bredt spekter av fagdisipliner samarbeider. iKuben og ProtoMore 
var på studiebesøk på Stanford University første uken i desember 2018.

TMG, München/Fraunhofer

I forbindelse med tur til Bayern i oktober etablerte vi samarbeid med TMG (Technology Management Group) München, 
som utvikler opplæringsplattform for industri 4.0-klyngene i Bayern. Fraunhofer som vi også besøkte, er innholds- 
leverandør til kurs i design for 3D-printing. Plattformen vil bli tilbudt oss for videreutvikling dersom vi ønsker det.  
Første kurset er samarbeid mellom TMG, iKuben og Mechatronic Innovation Lab vinter/vår 2019. Fraunhofer Institute for 
Silicate Research er potensiell samarbeidspartner for Horisont 2020-prosjekt.

INNOSUP – H2020

Sammen med Smart Innovation Norway i Halden og seks europeiske klynger søkte vi i april på H2020-prosjekt gjennom 
ordningen INNOSUP (Innovation Support). Dette var et klynge-til-klynge-prosjekt der norske og internasjonale klynger 
skulle jobbe sammen. 

Prosjektets formål: To provide key solutions at different level of manufacturing value-chain to deliver personalized goods 
and services in advanced manufacturing enabled by novel ICT technologies.

Prosjektpartnere: 
•  Cluj-IT (IT cluster Romania) - https://www.clujit.ro/ 
•  Ciac (Manufacturing cluster from Barcelona) - http://ciac.cat/ca/welcome 
•  NCE iKuben (Industrial cluster from Norway) - http://ikuben.no/ 
•  NCE Smart Energy Markets (IT & Energy from Norway) - http://www.smartinnovationnorway.com/ 
•  CREESC (focused on Energy Efficiency from Romania) - http://creesc.ro/en/
•  Business Upper Austria (Østerrike) - https://www.biz-up.at/en/

Dessverre gikk ikke søknaden igjennom. Relasjonene til prosjektpartnerne er viktige og konsortiet har ambisjon om å 
jobbe sammen om nye prosjekter.
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5 Resultatoppnåelse
NCE iKubens fire strategiske satsingsområder i 2018 var: 

iKuben har engasjert Menon Economics til å gjennomføre en årlig evaluering av resultater/effekter av NCE-prosjektet. 
Rapportering på resultatmålene er med utgangspunkt i denne undersøkelsen som ble gjennomført i januar 2019. 
Undersøkelsen ble sendt til 43 bedrifter. 42 bedrifter svarte på undersøkelsen. Evaluering av årets arbeid ligger i sin helhet 
som vedlegg til denne rapporten.

5.1 Hovedfunn
  NCE iKubens medlemmer har gjort det svært bra sammenlignet med resultatmålene for 2018
  De bedriftene som bruker klyngens tilbud mest er også de bedriftene med best resultater
  iKuben-bedriftene er mer produktive enn sine sammenlignbare bedrifter
  Medlemmene er meget godt fornøyd med klyngens kompetanse og arbeid

Forskning og utdanning 

Nasjonal innovasjonslab

Nye forretningsmodeller 

Klyngeutvikling og attraktivitet 
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5.1.1  Forskning og utdanning

Samtlige tiltak ble igangsatt. Sterke resultater, alle mål er nådd i 2018 med ett unntak.

Resultatoppnåelse:
•  1 ny internasjonal FoU-samarbeidspartner for klyngeadministrasjonen (målet var 1) 
•  8 nye internasjonale FoU samarbeidspartnere blant klyngebedriftene 
•  1 H2020-prosjekt innvilget (målet var 1) 
•  0 studentbedrifter etablert (målet var 5) 
•  2 Nærings-ph.d. i gang (målet var 1)
•  20 klyngebedrifter bruker maskinlæring i sin forretningsmodell (målet var 5)
•  23 nye FoUI-prosjekter er etablert (målet var 10)

FORSKNING & UTDANNING
Skape og utvikle ferdigheter i radikale og 

disruptive innovasjoner. Etablere utdanningsplattformer.

Utdanningsprogram innen innovasjon, 
IKT og datasikkerhet

Etablere FoUI-prosjekter

Etablere Senter for Forskningsbasert 
Innovasjon (SFI) innen digitalisering

Etablere Technology Transfer Office (TTO)

Øke kunnskap om maskinlæring 
og Big Data

TILTAK RESULTATMÅL

5 nye internasjonale FoU samarbeids-
partnere innen 2022

3 H2020-prosjekter innen 2022

5 studentbedrifter etablert årlig

10 Nærings-ph.d. i gang innen 2022

20 klyngebedrifter bruker maskinlæring  
i sin forretningsmodell innen 2020

10 nye FoUI-prosjekter etablert årlig

10
23

5
20

1
8

1
2

1
1

5
0

Har din bedrift etablert nye FoUI-prosjekter?

Har maskinlæring vært en del av din bedrifts forretningsmodell?

Har din bedrift fått en ny internasjonal FoUI-samarbeidspartner?

Har din bedrift ansatte som har påbegynt en nærings-ph.d.?

Har din bedrift fått tilslag i et H2020-prosjekt?

Antall studentbedrifter etablert

Mål 2018 Resultat 2018

Figur 1. Resultatoppnåelse innen Forskning og utdanning.
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5.1.2 Nasjonal innovasjonslab

Samtlige tiltak ble igangsatt. Klyngen nådde 2 av 4 resultatmål.

Resultatoppnåelse:
•  12 klyngebedrifter har brukt innovasjonslaben (målet var 25)
•  16 klyngebedrifter har implementert ProtoMore-metoden (målet var 5)
•  55 eksterne bedrifter har investert i workshops (målet var 80)
•  2 norske klynger/miljø har etablert innovasjonslab med ProtoMore-metoden (målet var 2)

80
55

25
12

2
2

5
16

Antall eksterne bedrifter har investert i workshops

Antall deltakere som bruker innovasjonslaben

Antall norske klynger som har etablert innovasjonslab  
med ProtoMore-metoden

Antall deltakere som har implementert ProtoMore-metoden

Mål 2018 Resultat 2018

NASJONAL 
INNOVASJONSLAB

Etablere ProtoMore 
Innovasjonslab som 
en ledende nasjonal 

verktøykasse for 
innovasjon og 

omstilling.

TILTAK RESULTATMÅL

Utvikle ProtoMore  
Innovasjonslab
Videreutvikle kurs 
i ProtoMore-metoden
Opprette nasjonalt 
kompetansenettverk innen 
innovasjonsmetodikk
Bidra til etablering av  
ProtoMore Innovasjonslab 2.0 

25 klyngebedrifter bruker  
innovasjonslaben
5 klyngebedrifter har 
implementert ProtoMore-
metoden 
80 eksterne bedrifter har 
investert i workshops 
2 norske klynger har etablert 
innovasjonslab med 
ProtoMore-metoden 

Figur 2. Resultatoppnåelse innen Nasjonal innovasjonslab.
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5.1.3  Nye forretningsmodeller

NYE FORRETNINGSMODELLER

TILTAK

 Etablere samarbeid med nasjonale og 
 internasjonale kompetansemiljøer innen
 utvikling av digitale verdikjeder og 
 forretningsmodellering

 Stimulere klyngebedrifter og gründere til å  
 samarbeide om etablering av nye  
 forretningsmuligheter

 Utvikle bærekraftige livssyklus-analyser for  
 å øke effekten av digital informasjon og  
 verdiskaping

RESULTATMÅL

 5 nye bedrifter etablert 

 20% av klyngebedriftene har utviklet nye 
 produkter, tjenester og forretningsmodeller 

 50% av klyngebedriftene har nye  
 internasjonale samarbeidspartnere 

 20 innovasjonsprosjekter etablert årlig

Skape nye, bærekraftige verdikjeder og disruptive forretnings-
modeller i eksisterende og nye industrier basert på digital innsikt.

To av tre tiltak ble igangsatt. Livssyklus-analyser ble ikke gjennomført i 2018. 
Alle målene ble nådd.

Resultatoppnåelse:
•  12 nye bedrifter (spin-offs) er etablert (målet var 5) 
•  90 % av klyngebedriftene har utviklet nye produkter/tjenester (målet var 20%)
•  53 % av klyngebedriftene har utviklet nye forretningsmodeller (målet var 20%)
•  19% av klyngebedriftene har nye internasjonale samarbeidspartnere (målet var 10%) 
•  114 innovasjonsprosjekter er etablert (58 etablert alene, 10 etablert sammen med 
   andre klynge-virksomheter, 46 etablert sammen med virksomheter utenfor klyngen   
   (målet var 20) 

I tillegg viser undersøkelsen:

  85 prosent av klynge- 
virksomhetene introduserte 
nye eller vesentlig forbedrede 
prosesser i 2018

  Nesten 90 prosent av  
klyngevirksomhetene gikk inn 
i nye markeder i 2018

Figur 3. Resultatoppnåelse innen Nye forretningsmodeller.

Antall bedrifter som har introdusert nye eller vesentlig  
forbedrede produkter/tjenester

Antall bedrifter som har introdusert nye eller vesentlig  
forbedrede prosesser

Antall bedrifter som har benyttet nye forretningsmodeller

Antall bedrifter som har gått inn i nye markeder

Antall etablerte innovasjonsprosjekter

Antall bedrifter med ny internasjonal samarbeidspartner

Antall nye bedrifter etablert
Mål 2018 Resultat 2018

8,6 (20%)
38

20
114

5
12

23
8,6 (20%)

37
8,6 (20%)

39
8,6 (20%)

4,3 (10%)
8
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10
4

2
2

Antall nye deltakere rekruttert

Antall etablerte klynge-til-klyngeprosjekter

Mål 2018 Resultat 2018

5.1.4  Klyngeutvikling og attraktivitet

Alle tiltak unntatt ett ble igangsatt. Tenketanken startet ikke opp før i februar 2019. Ett av tre mål er nådd.

Resultatoppnåelse:
•  2 nye klynge-til-klynge prosjekter etablert (målet var 2) 
•  0 ideer fra tenketanken testet (arbeidet startet i februar 2019) 
•  4 nye deltakerbedrifter rekruttert (målet var 10)

Figur 4. Resultatoppnåelse innen Klyngeutvikling og attraktivitet.

Undersøkelsen kartla opplevd nytte av ulike tilbud 
samt deltakernes syn på klyngeledelsen:

  NCE iKuben anses som en nyttig møteplass for sine  
     medlemmer, samt en døråpner til nettverksbygging

  Aktiviteter tilknyttet FoUI, Innovasjonslab og  
     profilering gir moderat nytte

  Antall timer brukt i klyngen korrelerer positivt med  
     både opplevd nytte og resultatoppnåelse

  Klyngeledelsen i NCE iKuben scorer høyt på faglig 
     innsikt og effektiv kommunikasjon

  Bred enighet om klyngeledelsens strategiske evner 
     og fellesskapsbygging

KLYNGEUTVIKLING & ATTRAKTIVITET

Profesjonalisere drift og ledelse av klyngen

Kommunisere og brande klyngens  
kompetanse og resultater

Utvikle klynge-til-klynge samarbeid

Etablere tenketank for ”digitalt innfødte” 
Utrede traineeprogram for unge med digital 
spisskompetanse

Videreutvikle kulturen for samarbeid 
og deling

Etablere 2 nye klynge-til-klynge 
prosjekter

5 idéer fra tenketanken testet  
i innovasjonslaben

Rekruttere 10 nye deltakerbedrifter

Profesjonell klyngeledelse og økt attraktivitet.

TILTAK RESULTATMÅL
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5.1.5  Økonomiske prestasjoner mot sammenlignbare bedrifter 

Metodikk
Det finnes en lang rekke variabler for å måle en bedrifts økonomiske prestasjoner, alle med betydelige svakheter. Avhen-
gig av perspektivet kan alt fra sysselsetting og lønnskostnader, til omsetning, overskudd og utbytte være de mest rele-
vante variablene. 

Menon vurderer at NCE iKubens hovedformål er å bidra til å skape innovative bedrifter med høy produktivitet. De velger 
derfor å se på den mest brukte produktivitetsmåleenheten, verdiskaping per sysselsatt, som variabelen av særlig interesse 
(se vedlegg).

Menon har valgt følgende metodikk for å utarbeide en referansebane med sammenlignbare bedrifter for hver enkel 
medlemsbedrift:

  Hvert enkelt selskap sammenlignes med bedrifter i samme 5-sifrede næringskode
  Selskapene som er mest like i form av omsetning, sysselsatte og kapitalintensitet tillegges høyest vekt 

      i sammenligningen
  Selskaper og deres sammensetning av referansebedrifter er kun inkludert fra året selskapet ble medlem
  Referansebaner utarbeides hvert enkelt år for hver enkel bedrift, og er deretter med i sammenlignings- 

              grunnlaget resten av perioden. Dette gjøres for at referansebanen ikke skal domineres av enkeltbedrifter 
      som enten har gjort det svært bra eller dårlig. 

Konklusjon

På tross av at det er vanskelig å si noe om NCE iKubens bidrag til produktivitet hos medlemsbedriftene basert på økono-
miske nøkkeltall per nå, konkluderer Menon med følgende:

  iKuben-bedriftene er høyt produktive bedrifter
  iKuben-bedriftene har siden 2014 vedvarende høyere produktivitet enn sammenlignbare bedrifter utenfor klyngen

Se hele resultat- og effektmåling fra Menon Economics datert 27.02.19 i vedlegget.
 

iKuben-medlemmene er gjennomsnittlig noe mer produktive 
enn sammenlignbare bedrifter utenfor NCE iKuben. 

Produktiviteten var nokså lik i årene mellom 2011 og 2013, mens 
produktiviteten blant NCE iKubens medlemmer har vært høyere 
enn i referansebedriftene i perioden fra 2014 til 2017. 

Dette skyldes i hovedsak to årsaker: 

- NCE iKuben har rekruttert nye medlemmer med høyere  
  produktivitet enn sine referansebedrifter

- De mest produktive iKuben-bedriftene har hatt en bedre utvikling  
  i produktivitet enn sine referansebedrifter siden 2014

Gjennomsnittlig produktivitet er noe høyere blant iKuben-bedriftene enn referansebedriftene
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6 Økonomi
6.1 Deltakerbedrifter
Det kom til fire nye deltakerbedrifter i 2018: 

  Istad Kraft (januar 2018) 
  Prodtex (desember 2018)
  Høgskulen i Volda (desember 2018)
  Westing (desember 2018)

To bedrifter meldte seg ut av klyngen: Kleven og MRPC.

Vi arrangerte informasjonsmøte om NCE iKuben i Ulsteinvik 27. november med 20 deltagere fra 14 bedrifter. Prodtex, 
Høgskulen i Volda og Westing ble deltakere i klyngen som resultat av møtet. Flere andre bedrifter har gitt positive signaler 
om deltakelse, noe vi venter å se i 2019.

Følgende 48 bedrifter/organisasjoner var deltakere i iKuben ved utgangen av 2018:

GJØR INDUSTRIELL MERKING SMART

Hycast
Game Changer Casthouse Solutions

®

A leading high-tech pressure vessel supplier

TM

MOLDE
ENGINEERING

effee
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6.2 Budsjett, finansieringsplan og årsregnskap 
Egeninnsats er timeforbruk til deltakerbedriftene. Som intern timesats er benyttet en middeltimepris på 1000 kroner/time. 
Alle beløp er i NOK eksklusive MVA:

Kostnadsbudsjett for 2018: 

REGNSKAP

PROSJEKTLEDELSE
Prosessledelse; fasilitere samarbeid og klyngeaktiviteter
Delprosjekt 1: Prosjektledelse
Delprosjekt 2: Rapportering og økonomioppfølging
Delprosjekt 3: Fasilitere klyngearbeid (arbeidsgrupper, workshops, kurs)
Forvaltning av klyngens fasiliteter
Delprosjekt 1: Kontorleie, kontorutstyr + adm.kostnader
Delprosjekt 2: ProtoMore lab
Strategi og analyse
Delprosjekt 1: Strategiutvikling
Profilering og markedsføring
Delprosjekt 1: Markedsføre klyngen og klyngeresultater
Delprosjekt 2: Brand- og kommunikasjonsstrategi
Organisering av opplæring, nettverk mm.
Delprosjekt 1: Tenketank for digitalt innfødte
Delprosjekt 2: Traineeprogram for unge med digital spisskompetanse
Delprosjekt 3: Kompetanseheving ansatte
SUM

KUNNSKAPSSAMARBEID
Etablere koblinger til FoUI
Delprosjekt 1: Postdoc på UC Berkeley
Delprosjekt 2: Samarbeid med SFI Manufacturing
Delprosjekt 3: Etablere SFI innen digitalisering
Delprosjekt 4: Etablere TTO - Technology Transfer Office
Delprosjekt 5: FoUI-prosjekt, nasjonale og internasjonale
Delprosjekt 6: Delta på nasjonale og internasjonale konferanser/fora
Utvikle samarbeid med utdanningssmiljøer
Delprosjekt 1: Nye bachelor/masterprog. innen innovasjon, IKT og datasikkerhet
Delprosjekt 2: Utvekslingsprogram mellom akademia og industrien
Delprosjekt 3: Samarbeidsarena mellom akademia og industrien
Delprosjekt 4: Etablere kompetanseprogram
Delprosjekt 5: Samarbeid og partnerskap med nasjonale og internasjonale miljøer
Anvende og spre kunnskap i klyngen
SUM

INNOVASJONSSAMARBEID
Tidlig fase innovasjonsprosjekter
Delprosjekt 1: Gjennomføre workshops/seminar
Metodikk- og teknologispredning
Delprosjekt 1: Etablere kompetansenettverk for innovasjonsmetodikk
Delprosjekt 2: Studieturer til nasjonale og internasjonale inovasjonsmiljø
Etablere fysisk og immateriell infrastruktur 
Delprosjekt 1: Innovasjonsmetodikk/livssyklusanalyser/bærekraftsmetodikk
Delprosjekt 2: ProtoMore 2.0
Stimulere til nyetableringer
SUM

KLYNGE-TIL-KLYNGE-SAMARBEID
Generell nettverksbygging
Etablering av strategiske partnerskap
Delprosjekt 1: Gjennomføre felles aktiviteter og prosjekt
SMB-samarbeid
SUM
TOTALE KOSTNADER NCE-PROSJEKTET
Omstillingsmotor - Workshop SMB
Omstillingsmotor - Utviklingsarena
Forprosjekt Additive Manufacturing
Adm.kostnader uten prosjekttilhørighet
TOTALE KOSTNADER

4 200 000
200 000

1 400 000
-

150 000
600 000

-
400 000

-
600 000
200 000

-
250 000
350 000
200 000

8 550 000

600 000
100 000
50 000
50 000

800 000
150 000

-
200 000
150 000
300 000
600 000
150 000
100 000

3 250 000

250 000
1 100 000

-
100 000
550 000

-
500 000
100 000
100 000

2 700 000

200 000
200 000

100 000
500 000

15 000 000
600 000
40 000

120 000

15 760 000

3 787 730
197 270

2 168 638
-

439 923
600 000

-
576 186

-
537 701
289 140

-
8 550

200 000
106 250

8 911 388

-
-
-
-
-

1 358 692
34 781

-
-
-

714 046
300 000
41 014

-
2 448 533

30 000
2 321 000

-
50 000

113 370
-

274 077
1 255 994

-
4 044 440

286 096
17 714

681 473
-

985 283
16 389 645

557 808
40 000

100 679
800 615

17 888 748

4 200 000
200 000
600 000

 
150 000
600 000

 
200 000

 
600 000
200 000

 
100 000
200 000
100 000

7 150 000

600 000

400 000
50 000

100 000

150 000
300 000
100 000

1 700 000

100 000
400 000

50 000
200 000

200 000

950 000

100 000
100 000

200 000
10 000 000

600 000
40 000

120 000

10 760 000

3 787 730
197 270
399 138

 
439 923
600 000

107 686

537 701
289 140

8 550
200 000
106 250

6 673 388

687 692
34 781

25 046
300 000
41 014

1 088 533

447 000

50 000
113 370

71 077
1 255 994

1 937  440

286 096
17 714

473

304 283
10 003 645

557 808
40 000

100 679
800 615

11 502 748

800 000

200 000

150 000
150 000
100 000

1 400 000

100 000
50 000
50 000

400 000
100 000

100 000
150 000
150 000
300 000
50 000

100 000
1 550 000

150 000
700 000

50 000
350 000

300 000
100 000
100 000

1 750 000

100 000
100 000

100 000
300 000

5 000 000

5 000 000

1 769 500

468 500

2 238 000

671 000

689 000

1 360 000

30 000
1 874 000

203 000

2 107 000

681 000

681 000
6 386 000

6 386 000

Totale 
kostnader

Totale 
kostnader

Eksterne 
kostnader

Eksterne 
kostnaderEgeninnsats Egeninnsats
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Finansieringsplan for 2018:

 Årsregnskap for 2018:

Inntektene er høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
etterskuddsvise sluttutbetalinger fra Innovasjon Norge og Møre 
og Romsdal fylkeskommune for år 5 i Arenaprosjektet. 
Kostnadene er høyere enn budsjettert, dette skyldes økte 
investeringer i bla. digital infrastruktur.

Årsregnskapet viser et driftsresultat på kr 334.138,- og et 
årsresultat på kr 262.273,-. Egeninnsatsen tilsvarer en 
verdiskaping på kr 6.386.000,-.

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Netto finansposter
Ordinært resultat før skatt
Skattekostnad

Årsresultat

2 178 980
9 657 906

11 836 886

6 024 672
13 549

5 464 527

11 502 748

334 138

1059
335 197

72 924

262 273

Innovasjon Norge
GassROR IKS
Møre og Romsdal fylkeskommune

Sum offentlig

Sparebank 1 SMN
Medlemsavgift (cash)

Sum privat

Sum finansiering

Deltakerbedrifter, egeninnsats

Sum (cash + egeninnsats)

Omstilllingsmotor - Workshop SMB 
Omstillingsmotor - Utviklingsarena
Forprosjekt Additive Manufacturing
Reisestøtte Forskningsrådet

Totale inntekter (cash)

5 000 000
1 000 000
1 500 000

7 500 000

1 000 000
1 500 000

2 500 000

10 000 000

5 000 000

15 000 000

5 675 000
1 000 000
1 824 959

8 499 959

1 000 000
1 600 417

2 600 417

11 100 376

6 386 000

17 486 376

578 563
40 000

100 000
17 947

11 836 886

BUDSJETT REGNSKAP
Inkl. sluttutbetaling (Arena-prosjektet år 5, 675.000,-) 

Inkl. sluttutbetaling (Prosjekt Digital verdiskaping, 324.959,-)

MERKNAD
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