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Program (Norwegian)
Dag 1 – 28. sep

Bærekraft og forretningsstrategi

14:00 – 14:30

Lett servering og velkommen til seminar hos Plasto,
ved Annik M. Fet (NTNU) og Runar Stenerud (Plasto AS)

14:45 – 16:00
Pause

Green Planet Strategy, ved Arild Aspelund (NTNU)

16:15 – 17:00

Omvisning på Plasto

17:30 – 18:30

Studentworkshop og middag på Grand Hotel Bellevue

Sted:

Dag 2 – 29. sep

Plasto AS

Implementering av bærekraft i verdikjeden

Sted:

Kulturhuset, Grand Hotel Bellevue

09:00 – 09:30

Lokal innovasjon og industrisamarbeid på Åndalsnes: Nordveggen

09:30 – 10:30

Implementering av bærekraft i verdikjeden, innovasjon og konkurransekraft
Bedriftspresentasjoner fra PartnerPlast AS, med spørsmål og svar

Pause og diskusjon
10:45 – 11:15

Innovasjonsutfordringer for næringslivet,
ved Bjørn Gjerde (MRB AS)

11:15 – 12:00

Studentpresentasjoner

12:00 – 14:00

Lunsj på Trollstigen

14:00 – 15:30

Status på SISVI-prosjektet og åpent forum

Seminar summary (Norwegian)
Dag 1 – Plasto AS
Runar Stenerud – Velkommen til Åndalsnes og Plasto AS
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Videopresentasjon
Tradisjon for innovasjon
o Stiftet I 1955. 3.generasjons familieeid
o Hands on, fra ide til kommersialisering
o Forskningsbasert innovasjon, for og med kunden
Fremtidsrettet produksjon
o 25 roboter (høy grad av automatisering)
o 20 sprøytestøpemaskiner (25 til 1500 tonn lukkekraft)
o 42 ansatte, 3 skift produksjon, 24/7
o Produkter fra 1 gram til over 100 kg
o Forskning, utvikling og konstruksjon
o Formverksted
o ISO 9001 og 14001
80% av omsetning fra nye produkter (mindre enn 5 år I produksjon)
2002-2003 – satset mer på forkningsbasert teknologi, for å utkonkurere konkurrenter i innog utland. Etter en 10 års periode ga det kraftig avkastning.
Olje og gass-sektoren den største kunden, derfor litt rolig nå om dagen.
12 forskningsprosjekter på gang med forskningsrådet.
Forskningssjef: 50% ansatt hos SRM og 50% hos Plasto. Følger med på hvilke prosjekter det
kan være interessant for Plasto å være med på, og kan selge inn prosjekter Plasto syns det vil
være interessant å starte opp.
Fremtidsrettet drift
o Langsiktige eiere, solid økonomi
o Langsiktige arbeidsplasser
o lokal arbeidsstokk
o fokus på utvikling av kompetanse
o fornybar energi

Annik Magerholm Fet – Implementering av forretningsstrategi for bærekraft
•
•
•
•

•

Det grønne skiftet avhenger av de små og stadige skrittene som majoriteten av små og
mellomstore bedrifter rundt om i alle verdens hjørner tar mot et bærekraftig samfunn.
Plasto og industrinettverket I Åndalsnes glimrende eksempler på delt verdiskapning.
Innovasjon og industriell utvikling for en grønnere verdiskapning.
Plasto er et eksempel på en bedrift som har systematisk økt sin lønnsomhet og
konkurranseevne over mange år ved bevisst ansvarlighet ved å være en god samfunnsborger
og ved god forvaltning av ny kunnskap.
Med mange lokale kunder blir transportbehovet redusert, i tillegg satses det på lokale
transportselskaper

•

•
•
•

Gjenbruk av emballasje ved at denne sendes tilbake til Plasto;
o PartnerPlast: tomsekker returneres for gjenbruk
o Glamox: spesiell plastemballasje for lysskjermer i maritim sektor returneres for
gjenbruk
Innkjøp av råvare i big-bags for å redusere emballasje inn til bedriften, ønsker overgang fra
25kg til 1000 kg leveranser.
Alle feilstøp blir omsmeltet og gjenbrukt i produksjonen.
Det er mange slike bedrifter og det er den samlede effekten av alle disse som kommer til å
skape den bærekraftige økonomien og samfunnsutviklingen for fremtiden.

Arild Aspelund – Green Planet Strategy
•
•
•
•

•
•
•
•

Bør sosialt ansvar bestemmes, utvikles og utføres lokalt eller globalt I MNCs?
Forskjeller i utfordringer, tilnærminger og løsninger for SMEs og MNCs.
“Red ocean” konkurranse fører til kontinuerlig marginjakt og ender ofte opp med å bli lite
lønnsomt
Snu sosialt ansvar til “Good currency”: Ikke bare CSR som filantropi, men virkelige tiltak som
reduserer kostnad og risiko, men øker verdiskapning og social aksept (legitimitet, politisk
goodwill)
To grundige eksempler på bedrifter som har snudd sine miljø- og sosiale utfordringer og
ansvar til good currency; Stormberg og Marine Harvest.
GPS nøkkelfaktor: Relevance. Hvis det ikke er relevant er det veldedighet, og veldedighet gir
ikke konkurransefortrinn.
Dedikasjon fra toppledelsen er et must.
GPS handler i stor grad om å utnytte mulighetene som ligger i å rekonfigurere
produksjonsnettverk.

Figur 1: Relevans ligger som bunnlinje, når man senker kostnad og risk, og samtidig øker kundens verdi for å
oppnå bærekraftig verdi-innovasjon. (Aspelund, 2015)

Innspill fra Luitzen: bruker Porter og Kramer sine case-eksempler og verktøy for å utvikle
modeller for å implementere miljøinnovasjoner på bedriftsnivå.
Arild: systeminnovasjon: heller rekonfigurere enn å optimere.
 Bedriftsbesøket ble avsluttet med omvisning på produksjonsområdet til Plasto. Her fikk vi
både se de automatiserte produksjonslinjene og formverkstedet.
 Deretter gikk turen tilbake til hotellet, hvor studentene diskuterte og forberedte
presentasjoner av sine innfallsvinkler for å jobbe med SISVI for dag 2.
 Dagen ble avsluttet med en bedre middag på Grand Hotel Bellevue.

Dag 2 – Kulturhuset, Grand Hotel Bellevue
Helene Rødseth – Nordveggen AS – Innovasjon og industrisamarbeid i Rauma
•
•
•
•
•
•

Felles satsning for utvikling av næring og samfunn gjennom 11 år.
Ulike prosjekter i omdømmearbeid og merkevarebygging.
Bindeledd mellom kommune – næring/industri – reiselivsnæring – handel.
Eies av næringslivet og kommunen sammen.
Mål: Styrke Åndalsnes og Rauma som attraktivt bo- og arbeidsområde.
Nytt innovasjonssenter på Åndalsnes
o Et bredt industrinettverk som kan lære av hverandre
o Løsninger for flere aktører langs verdikjeden
o Arena for læring og utvikling
o Et nav for kommersiell utvikling på tvers av fagfelt
o Skape samarbeid mellom bedrifter og kompetanse/forskningsmiljø

Rasmus Laursen – PartnerPlast AS
•
•
•
•

Kort intro av partnerplast
Produkt og markedsområder
Innovasjon og konkurransekraft
Implementering av bærekraft i verdikjeden
o Blir det gjort noe for å posisjonere seg I forhold til et gryende marked innen fornybar
energi?
o Ja, prøver å følge med på utviklingen, levere ting opp mot offshore vind, og
strømgenerasjon på offshore-installasjoner. Men viktigere å posisjonere seg opp
mot en petroleumsbransje som vil ta seg opp.

Bjørn Gjerde – MRB AS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MRB skal realisere kundens vekstpotensial gjennom sterk involvering, velprøvd
vekstmetodikk og mobilisering av bedriftens egne ressurser.
Kunder innen mange bransjer: Industri, handel og logistikk, teknologi, tjenesteytende,
kompetanse.
Analyserer – Identifiserer og kartlegger
Planlegger – Deltar aktivt for å bygge langsiktig og bærekraftig vekstkraft
Implementerer – Fokus på implementeringsstøtte
Følger opp – Forankrer utviklingsprosessene internt
Mange bedrifter har vekstpotensial, men få utnytter dette!
Mye handler om å finne rett team, finne formatet for strategiprosessen, stake ut retning og
sette fart!
Innovasjon er mer enn å bare utvikle kjerneprodukt.

Avslutning dag 2
•
•
•
•

Etter tre interessante presentasjoner ble seminaret busset opp til toppen av Trollstigen hvor
det ble servert lunsj.
Tilbake på Kulturhuset presenterte studentene seg, og hvilken innfallsvinkel de hadde inn
mot SISVI. Presentasjonene er lagt ved.
Studentpresentasjoner blir sendt rundt innad i SISVI, slik at nettverksaktører kan koble
studentene opp mot bedrifter som er aktuelle innen de forskjellige temaene.
Neste industriseminar over nyttår?

Appendix 1 – Seminar presentations

-Stiftet i 1955 av Odd Stenerud
-3. generasjons familieid
-Topp moderne fasiliteter i Åndalsnes
-Fra ide til kommersialisering
-Fortrinn gjennom teknologi & innovasjon
-Forskningsbasert innovasjon, for og med kunden

Tradisjon i innovasjon

-25 roboter
-20 sprøytestøpemaskiner
-25 til 1500 tonn lukkekraft
-42 ansatte, 3 skift produksjon, 24/7 på 6 linjer
-Ubemannet med tilkalling ved helg
-Produkter fra 1 gram til over 100 kg
-Forskning, utvikling & konstruksjon
-Formverksted
-Automatisert produksjon
-NS-EN ISO 9001:2008 & NS-EN ISO 14001:2004

Fremtidsrettet produksjon
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I produksjon

- 42 ansatte

Arbeidsstokk

- Utvikle industriskjermer for krevende omgivelser
som skip og off-shore installasjoner.

• Mål

11

- Lage justermekanisme ved «endeløse» produkter

• Mål

- Wonderland

• Kunde

- Glamox

• Kunde

Industriskjermer

9

- Utvikle design og produksjonsteknologi for
oppdriftskuler ned til 1500 meters havdyp.
System for 3000 meter er under utvikling.

• Mål

Fjærstrammer og
avstandslist

- Utvikle design og produksjonsteknologi for store
støp til oppdrettsnæringen
- I dag 70 kg, snart 110 kg, Europas største
sprøytestøp?

• Mål

- PartnerPlast

• Kunde

• Kunde

- Akva Group

Oppdriftskuler

Brakett,
gangbaner m.m.
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4-årig kompetanseprosjekt, mål:
«økt konkurransekraft for norsk industri basert på
delt verdiskapning og bærekraft, der både
strategiske, økonomiske og samfunnsmessige
behov møtes.»

Sustainable Innovation and Shared Value Creation
in Norwegian Industry

12 forskningsprosjekt med Forskningsrådet
ESKomp
SPORT
SISVI
Multimat
AstoR / Piql
LEDlum
1 EC-project, CeraSphere
SFI Smart
Arena - iKuben og i4Plastics
 KMB - Trollab, NTNU
3 Skattefunn prosjekt
15 % av omsetning på FoU

FoU-aktiviteter 2015
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Sikre kvalitet i leveranser
Omsette F(forskning) til U(utvikling) og I(innovasjon)

✓
✓

Kunde
Glamox ASA
Partnere SINTEF IKT + M&K, Plasto AS
Mål
Utvikle prismeteknologi for neste generasjons led-armatur

LEDlum

Lede og koordinere forskningsprosjekter

Nettverk

-

Finne grunnlag for ny forskning

Industriforståelse

-

✓

Kompetanse
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Plasto støtter barne- og ungdomsarbeid, sport og kultur.
Plasto er sponsor for Norsk Fjellfestival, RaumaRock, Rauma Sykkelklubb og
World Base Race.

«Den gode naboen»

Nye prosjekter

-Fornybar energi

-Ansatte bor i 15 min. radius

-Miljøvennlig produksjon

-Utvikling av kompetanse

-Lokal arbeidsstokk

-Langsiktige arbeidsplasser

-Solid økonomi

-Langsiktige eiere

Fremtidsrettet

Kunnskap for en bedre verden

Eksempel Resirkulering oppdrettsanlegg:
Plasto er en spydspiss innen produksjonsteknologi og
materialegenskaper innenfor sitt område
Plasto vil kunne bygge en betydelig konkurransekraft og
inntektsstrøm for seg og andre i verdikjeden innen et nytt
markedsområde.
Plasto vil bidra til miljøomdømmet, legitimitet og god
business for sine kunder i oppdrettsnæringen – og ikke
minst samfunnsnytten!

Delt verdiskapning i praksis!

Kunnskap for en bedre verden

Annik Magerholm Fet, NTNU
SISVI seminar 28.-29. september, Åndalsnes
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Implementering av forretningsstrategi for
bærekraft

Kunnskap for en bedre verden

Livsløpstenkning i praksis!

Kunnskap for en bedre verden

- Så også på Åndalsnes.

Det grønne skiftet avhenger av de små og stadige skrittene som
majoriteten av små og mellomstore bedrifter rundt om i alle verdens
hjørner tar mot et bærekraftig samfunn.

Dette er en misforståelse!

Fra litteraturen (Porter etc.) får en inntrykk av at dette i stor grad handler
om
• hva store multinasjonale selskaper gjør i fattige land.
• hva ekstreme entreprenører finner på drevet av filantropiske ideer.

Verdiskaping og det grønne skiftet

4
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Produkt/bruk

Forskning og utvikling

Verdikjedeanalyse – LCA / LCC / SLCA

Råvareuttak Produksjon
Avhending

Ressurs
degradering

Produkt/bruk

Forskning og utvikling

Verdikjedeanalyse – LCA / LCC / SLCA

Råvareuttak Produksjon

Kunnskap for en bedre verden

Ressurser
Avhending

Substitusjoner, resirkulering, material-effektivitet

Ny teknologi med
grønnere profil

Ressurs
bevaring

Grønn innovasjon og livsløpsperspektivet

Kunnskap for en bedre verden

Ressurser

Ny teknologi

Innovasjon og ressursforbruk

Avfall

Kunnskap for en bedre verden

Utslipp til
luft

Vann

Forurensning,
jord

Areal

Støy, lukt,
støv, etc.

Naturressurser

Kunnskap for en bedre verden

Fra SISVI-prosjektet har vi sett:
• Plasto er et eksempel på en bedrift som har systematisk økt sin
lønnsomhet og konkurranseevne over mange år ved bevisst
ansvarlighet ved å være en god samfunnsborger og ved god
forvaltning av ny kunnskap.
• Det er mange slike bedrifter og det er den samlede effekten av alle
disse som kommer til å skape den bærekraftige økonomien og
samfunnsutviklingen for fremtiden.

Hva skjer hos Plasto?

Utslipp til
vann

Brensel og
energi

Produktverdikjeden

8

Kunnskap for en bedre verden

• Innkjøp av råvare i big-bags for å redusere emballasje inn til
bedriften, ønsker overgang fra 25kg til 1000 kg leveranser.
• Alle ”feil”-støp blir omsmeltet og gjenbrukt i produksjonen.

– PartnerPlast: tomsekker returneres for gjenbruk
– Glamox: spesiell plastemballasje for lysskjermer i maritim sektor
returneres for gjenbruk

11

Fra intervju Charlott Meyer (innkjøpsansvarlig)
• Med mange lokale kunder blir transportbehovet redusert, i
tillegg satses det på lokale transportselskaper
• Gjenbruk av emballasje ved at denne sendes tilbake til Plasto,

Plasto’s arbeid med ”det grønne”

Kunnskap for en bedre verden

Runar Stenerud (SISVI prosjektansvarlig hos Plasto) sammenligner Plasto
med en Norsk fjellmann: - det skal aldri vise sport av negative ting etter
en fjelltur!
Dette skal også gjelde for den ferdselen Plasto har! Det skal være kun
positive spor i lokalsamfunnet på Åndalsnes, det samme gjelder for all deres
aktiviteter.

Plasto er basert på ideen om å
1) Ta vare på arbeidstakerne
2) Gjenspeile det omliggende miljøet
3) Redusere kostander
4) Produsere innovative produkter i henhold til kundene behov og ønsker

Løse påstander?

Kunnskap for en bedre verden
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Totalt: 12856
Næringsliv: 8289
Norsk næringsliv: 85
Norsk totalt: 99

Medlemstall:

Spørreundersøkelse: 1000
respondenter
Dybdeintervjuer: 100+ deltakere
Resultatene fra undersøkelsen ligger
åpent på FNs og Accentures
hjemmesider

Et delprosjekt i SISVI:
Analyser fra verdens største
CEO-undersøkelse på bærekraft

Kunnskap for en bedre verden

Plasto demonstrerer sterke bånd mellom innovasjon, bærekraft og delt verdiskaping:
1) Arbeidsstokken er ca 50 og Plasto har investert i robotteknikk som sikrer stabilitet
for de ansatte
2) Høy grad av involvering i lokalmiljøet gjennom ulike tiltak
3) Kontinuerlige forbedringer av
–
produksjonsprosesser og metoder for å redusere energiforbruket, noe som har
gjort de mer kostnadseffektive enn kinesiske konkurrenter,
–
bevisstgjøring av sammenhengen mellom ansvarlig ressursforbruk og
kostander
4) Nært samarbeid med kunden for sammen å utvikle produkter som tilsvarer kundens
behov, sparer dermed lagerhold, sparte ressurser og muligheter for ”take back” om
kunden ikke er fornøyd.

Bærekraft og innovasjon

Pilot 2

Vulnerable:
Blir oppfattet som i
fronten på
bærekraftstiltak, men får
ikke tilstrekkelig
belønning for sin
fremtredende posisjon
innen bærekraft

Notional:

Underpresterer på
bærekraftsforventninger
og på andre områder
som kan gi fordeler

Lederskap innen bærekraft

Kombinerer
markedsledelse med
bærekraft ved å snu
bærekraft til en business
fordel

Utfører
bærekraftmotiverte adhoc tiltak basert på
kortsiktig økonomisk
gevinst

Kunnskap for en bedre verden

www.ntnu.edu/sustainability

Knowledge for change

Pilot 2: Bærekraftig design
og forretningsmodeller

Kunnskap for en bedre verden

Transformational:

Transactional:

Bærekraft- og lederskap-matrise

Bedriftsprestasjoner

Kunnskap for en bedre verden

14

”Transformational leaders” legger vekt på
følgende områder

1

2

Key Findings from the Previous Work
• Drivers

Green Planet Strategy
- Hvordan overføre sosialt ansvar til konkurransefordeler

– What is that drives social responsible behavior among MNCs

• Governance
– How do you secure compliance
– Developing corporate culture for social responsible behavior

Arild Aspelund
Kristine Bangstad Fredriksen

• Local vs Global
– Should social responsibility be decided, developed and executed locally
or globally in MNCs

• Best practices

SISVI
Åndalsnes, September 2015

– What are best practices for shared value creation among MNCs

• SMEs vs MNEs
– Differences in challenges, approaches and solutions SMEs and MNCs

• Shared Value Creation???

3

4

International Manufacturing
and Social Responsibility
•

Intense competitive pressure often defines industries in which international
manufacturers operate

•

Competition in many cases take the nature of ”trench warfare”, where the
dimensions of competition is set by an reigning industry logic and an
established range of customer expectations

Social Responsibility and
Shared Value Creation
•

The dual nature of international manufacturing in economic
development
– Both the problem and the solution

•

Increased pressure from key stakeholders for more social
responsible behavior

Firms design international manufacturing networks in order to be
competitive and perform according to reigning industry logic and market
expections

•

Often results in CSR engagements in international manufacturers

Limits the firms perceived strategic opportunities to exploit business
opportunities related to emerging sustainability preferences
in international markets

•

–

•

•

«Red Ocean» competition

– Charity and stewardship
– Does not generally contribute to international competitiveness

The emerging concept of shared value creation

5
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Turning Social Responsibility
into Good Currency

Our Study
•

Environmental Challenges

Good Currency

•
•
•
•
•

•

Pollution
Carbon footprints
Resource extraction and use
Waste management
…

•

Social Challenges
•
•
•
•
•
•

Health and safety
Employment
Education and training
Psycho-social workplace factors
Fair trade
…

•
•

– Stormberg, sports and outdoors
– Marine Harvest, seafood

Increased value
• Increased sales
• Increased value
• Loyalty
Reduced cost
• Operations
• Agency
Reduced risk
• Market
• Business
Social license
• Legitimacy
• Political goodwill

7

Case study of two international manufacturers in two different
industries

•

Convenience sampling - 3 criteria
– International manufacturers with international up- and downstream activities
– Clear strategic decisions related to sustainability
– No ‘forced’ decisions. Strategies voluntarily chosen from other viable
business options

•

Data collection:
– Archival data and interviews with TMT

8

Stormberg
• “Making the world a better place”

Stormberg
• Marketing
– International marketing through retail stores, concept stores and
trough the Internet
– Renders them full control of market communication
– Exploits this control to the full to send a unified message to
customers about Stormberg’s sustainability efforts

• Sustainability innovation: International Manufacturing
Network Management
– CO2 footprint, renewable energy and use of chemicals
– Tight management and strict guidelines for all actors in the
production chain in terms of working conditions, wages, human
rights and anti-corruption

• Market Effects and Competitiveness
– Reduction of business risk
• “Protected” through the financial crisis
• “Rana Plaza catastrophe”

– Goodwill from stakeholders – reliability of manufacturing network
– Ambassador customers and strong customer loyalty

9
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Marine Harvest

Marine Harvest

• “Leading the Blue Revolution”
• Marketing and competitiveness
– Not fully marketed yet, but very promising market experiments

• Sustainability innovation: “Clean and healthy salmon”

• Considerable potential for price premiums

– Deals with the challenge of accumulation of pollutants in the food chain
– Special challenge for fat fish as pollutants accumulate in fat acids

– Integration of value-adding services is key to harvest the
profitability potential of the sustainability innovation
– Sole large actor with a fully integrated value chain
– Meets a documented customer demand
– Reduces feed costs and creates an unrivaled ability to deliver
distinguishable healthy products

• Actions:
– Full value chain integration
• from feed production to value adding services
• Creates a potential for differentiation

– Exploitation of this distinguishing manufacturing capability
• To increase sustainability of operations and
the firm’s ability to harvest this added value

11
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Turning Social Responsibility
into Good Currency
Environmental Challenges

Good Currency

•
•
•
•
•

•

Pollution
Carbon footprints
Resource extraction and use
Waste management
…

•

Social Challenges
•
•
•
•
•
•

Health and safety
Employment
Education and training
Psycho-social workplace factors
Fair trade
…

•
•

Increased value
• Increased sales
• Increased value
• Loyalty
Reduced cost
• Operations
• Agency
Reduced risk
• Market
• Business
Social license
• Legitimacy
• Political goodwill

Green Planet Strategy
- Sustainable Value Innovation
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Green Planet Strategy

Green Planet Strategy

- The Sustainability Strategy Canvas

- Stormberg Sustainability Strategy Canvas
7

ERRC
• Eliminate
• Reduce
• Raise
• Create

6
5
4
3
2
1
0

Low End

15

High End

Stormberg
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Green Planet Strategy
- Marine Harvest Sustainability Strategy Canvas

So, what’s the GPS deal?
•

Target the real challenges in your industry
– Relevance is key!
– If not, it is charity. And charity does not touch competitiveness

6
5

•

4

It is hard to calculate the real value of these innovations
–
–
–

3
2

Because they are latent!
They might only spring to life at the occurrence of an “external shock”
And this is actually a blessing in disguise…, because it ensures that large competitors
are slow to follow suit

1
0
Price

Quality

Distribution

Industry

Branding

Customer
Relation

Marine Harvest Before

•

Seek sustainability innovations that increases customer value
and reduces risk or cost simultaneously

•

Think ERRC – Eliminate, Reduce, Raise and Create

Integrated Value Added Food Safety
Value Chain
Marine Harvest After

–
–
–

In line with Blue Ocean thinking
Create a clear competitive profile that renders competition irrelevant
And hard and complex to replicate

17

18

Summary
•

GPS requires changes in the configuration of the international
manufacturing network, the management or the capabilities of it
–

•

GPS in international manufacturers is distinctive from charity or
stewardship as we know from CSR
–

•

International manufacturers can build competitive advantage from being responsible,
but not every responsible action holds the potential of building competitiveness

Less applicable for firms with a cost leadership strategy
–

•

And it is all about exploiting the new distinguishing capabilities of the manufacturing
network

Rather differentiation or focused differentiation strategies

Top management commitment is absolutely key!

Thank You!
Arild Aspelund
Email: arild.aspelund@iot.ntnu.no

Styrke Åndalsnes og Rauma som attraktivt bobo
o- og arbeidsområde

MÅL:

• Felles satsning for utvikling av næring og
samfunn gjennom 11 år
• Ulike prosjekter i omdømmearbeid og
merkevarebygging
• Bindeledd mellom kommune –
næring/industri – reiselivsnæring – handel
• Eies av næringslivet og kommunen
sammen
• Aktivt bedriftsnettverk gjennom
«Partnerskap for Naturglede»

Utviklingsselskapet i Rauma

Innovasjon og industrisamarbeid

Implementering av bærekraft i verdikjeden

Implementering av bærekraft i verdikjeden, innovasjon og konkurransekraft
Bedriftspresentasjon fra PartnerPlast AS, med spørsmål og svar

09:30 – 10:30

Status på SISVI-prosjektet og åpent forum

14:00 – 15:30

100
0 millioner

0 boliger
200

300
0 arbeidsplasser

400
0 innbyggere

Sentrumsutvikling
Bygdeutvikling
Reiseliv
Bygdeutvikling
Næringsvekst
Bygdeutvikling
Tilflytting
Bygdeutvikling
Regionforstørring
Bygdeutvikling

Bygdeutvikling

Raumas samfunnsplan 2014 - 2025

Lunsj på Trollstigen

Studentpresentasjoner

11:15 – 12:00
12:00 – 14:00

Innovasjonsutfordringer for næringslivet,
ved Bjørn Gjerde (MRB AS)

10.45 – 11.15

Pause og diskusjon

Lokal innovasjon og industrisamarbeid på Åndalsnes: Nordveggen

Kulturhuset, Grand Hotel Bellevue

09:00 – 09:30

Sted:

29. sept.

Program dag 2

75 nyetableringer

10 nye arbeidsplasser

10 nye kommersielle produkt

Netto innenlandsk
flytting positiv, netto
Bygdeutvikling
utenlands innvandring >25 stk

Basis næringsutvikling

Næringsvekst

Vekst i reiseliv og handel

Innflytting og innvandring

Økt bevissthet rundt
Rauma og Romsdal

Foregangskommune på samarbeid
næringsaktører/kommune/næring

Regionforstørring

Felles
s markedsførin
markedsføring og
profilering

Interntt samarbeid, kjenn
kjennskap
og begeistring

Industrisamarbeid
og verdikjede

Økt næringssamarbeid og
partnerskap Romsdalsregion

Bygdeutvikling

Bygdeutvikling

Årlig mål:

Innsatsområder:

Handlingsplan Nordveggen

Industrisamarbeid
og verdikjede

Industri i Rauma

Lokal innovasjon
og verdikjede

Lokal innovasjon
og konkurransedyktighet

«Partnerskap for Naturglede»

Bedriftsnettverket

ÅNDALSNES

INNOVASJONSSENTER

BAKGRUNN

Beliggenhet, dvs. avstand til etablerte miljøer og samtidig trafikknutepunkt for vei, jernbane og havn
Bred industri og volumproduksjon med utviklingspotensiale innen automasjon
Bedrifter i ulike bransjer som kan levere i samme verdikjede
God plattform med sterkt nettverk mellom næringsliv generelt og spesielt mellom industribedrifter
Potensiale for å bedre utnytte og tilegne seg forsking og ny kompetanse

INNOVASJONSSENTER ÅNDALSNES

Gjennom et innovasjonssenter skal næringslivet i regionen sikre at de også i fremtiden vinner i kappløpet
om attraktivitet basert på høy og industriell anvendbar kompetanse innen ulike kompetanseområder.

Når kompetanse er en av våre viktigste fornybare ressurser, vil dynamiske læringsarenaer være en av
fremtidens viktigste prosesser. Skal bedriftene takle radikale omstillinger i en globalisert verden, er
systematisk forhold til læring avgjørende.

Bedrifter som ønsker å operere i vår globaliserte verden må vise evne til å prøve ut nye løsninger, ta til seg
nye ideer og tilpasse seg nye markeder på en raskere og mer fleksibel måte gjennom å sikre næringslivet
muligheter for å ha en arena for læring og utvikling. Gjennom forpliktende samarbeid kan næringslivet
stimulere læringsprosessene og styrke konkurransekraften på tvers av bedriftene.

¾
¾
¾
¾
¾

Hvorfor et innovasjonssenter på Åndalsnes?

Ledende industribedrifter i Rauma og Nordveggen AS tatt initiativ til utvikling av Innovasjonssenter
Åndalsnes (INÅ) og finansielt engasjement på eiersiden i Innovasjonsselskap.

Utgangspunktet for prosjektet:
I Samfunnsplan Rauma 2014 – 2025 er det satt mål om 300 nye arbeidsplasser i Rauma i første tiårs
periode der halvparten skapes gjennom pendlerarbeidsplasser og halvparten skapes i eksisterende
næringsliv.

INNOVASJONSSENTER ÅNDALSNES

INNOVASJONSSENTER ÅNDALSNES

Målsetninger
¾ Være et sted for rask utprøving av nye ideer og metoder for kommersielle produkt
¾ Skape samarbeid mellom bedrifter og kompetanse/forskningsmiljø
¾ Etablere forpliktende samarbeid for kunnskapsutveksling som gir økt konkurransekraft
¾ Kombinere kunnskaps- og erfaringsbasert kompetanse som bidrar til lærende og attraktive bedrifter
¾ Vinne kampen om attraktivitet for bedrifter gjennom anvendelse av høy industriell og anvendbar
kompetanse
¾ Aktiv arena for gründere for realisering av ideer
¾ Møtested for bedrifter som bidrar til kompetansedeling og nettverksbygging slik at ny utvikling skapes

Forretningsidé
Innovasjonssenteret skal koble bedrifter med forskningsmiljø, virkemiddelapparat, finansiering, hverandre
og andre relevante aktører, slik at de blir de ledende til å skape og omdanne ny kunnskap til kommersiell
utnyttelse og dermed øker sin konkurransekraft gjennom suksessfulle innovasjonsprosesser.

Formål
Innovasjonssenteret skal være et nav der næringslivet har et miljø for å utvikle seg kommersielt på tvers av
bedriftene.

FORMÅL,
ÅL, FORRETNINGSID
FORRETNINGSIDE OG
MÅLSETNINGER

INNOVASJONSSENTER ÅNDALSNES

REALISERER VEKST

Kunder fra nord til sør

Erfaring med prosesser som sikrer
vekst og konkurransekraft

Helhetlige
prosesser

Base i Ålesund
og Sunnmøre

Bistår litt med retning, mye med fart
og med å holde prosessen på sporet

Bistår med og forsterker impulser
til vekst og innovasjon

Drahjelp

Impulsgiver

VI HAR LANG
HISTORIE

2015

2014

2013

SISVI-konferanse
29.9.2015
Bjørn Gjerde

Drar nytte av stort nettverk

7 ansatte, og i vekst!

Samarbeid om vekstmetodikk med svenske
Ahrens Rapid Growth

Over 100 gjennomførte kundeprosesser

Lokaler i Norsk Maritimt Kompetansesenter

Bakgrunn fra Møre og Romsdal
Bedriftsrådgivning og SINTEF Bedriftsutvikling

Etablert februar 2013

INNOVASJONSBIDRAG OG
BÆREKRAFTFOKUS I KUNDEPROSESSER

Johnny
Torp

Hva er kundens forbannelser? Hva ”banner” de over?

Nils-Fredrik
Drabløs

Heidi
Helgesen

FØR: Finne rett kompetanse. Har prøvd selv – gikk ikke pga kompetanse,
erfaring, kapasitet, uenighet, usikkerhet, savner ideer, blir ikke gjennomført.
UNDER: Dårlig forankring – toppstyrt. Lite kompetanseoverføring. Har ikke
bransjekunnskap. Tar tid å lære opp konsulenten. Pris og finansiering.
ETTER: Blir ikke gjennomfør. Ga ikke forventet resultat.

Sindre
Rotevatn

Imageskapende
Webside
Faglig bidrag på nettverksarenaer
Fagartikler
Ahrens Rapid Growth
LinkedIn
Egne fagseminarer

Døråpnende
Vekstanalyse i lightversjon: Workshop
Nytt programkonsept: 1 + 2
Nyttevisualisering (referanser,
realiseringshjelp)
Referanser, salgsmøter, finansieringsstøtte), bransjeorganisasjoner

Akselrasjonshjelp til
vekstorienterte
bedrifter

Hva er vårt kjernetilbud?

Kompetansenettverk
Høy tilgjengelighet
Resultatfokus på kundens vegne
Deltakelse i MRBs kundenettverk

Lojalitetskapende

Totalkundeskapende
Kompetansemegler
Implementeringsstøtte – hjelper
gjennom alle faser
Team-leveranser
Management for hire

Hva er våre kritiske ressurser?
• Rådgivere
• Dynamisk back-office
• Websiden
• Knowledge management system

Ahrens
Definerte bransjeorganisasjoner
Definerte medleverandører
Definerte banker og virkemiddelapparat

© Ahrens Rapid Growth 2013

•
•
•
•

Hvem er våre nøkkelpartnere?

Hva er våre kritiske aktiviteter?
Salgs- og markedsaktiviteter og god hitrate (godt forberedte)
Sikre resultat av leveranseprosessen (opplevd kvalitet og merverdi), der gjennom høy gjenkjøpsrate og utvikling av godt renomme
Rekruttere flere rådgivere/partnere
Utvikling av partnerskapet gjennom samleveranser, konseptutvikling, intern utvikling, kunnskapsdeling, felles bruk av konsepter
Oppdatere websiden. Posisjonering «akselrasjonshjelper nr 1 i Norge (flere rådgivere. Sublisenser, synlighet)

Hvilke kanaler benytter vi?
Direktesalg
Websiden, e-post, LinkedIn
PR, referanser, arenadeltakelse

Realizing growth – opplevd nytte, endring, og merverdi
Gjøre bedriften i stand til å utnytte eget vekstpotensial ved å synliggjøre ståsted, retningsangivelse og fartsøkning, og mobilisere
bedriftens egne ressurser til iverksetting

Hvilken verdi har vårt tilbud for kunden?

Eierstyrte bedrifter med 20-150 mkr omsetning. Selskap som vil vokse
– også internasjonalt - og bli markedsledende innen sin nisje. Vilje til
forandring basert på ekstern eller intern situasjon. Endringsmodus.

Hvem er idealkunden?

Wenche
Kjerstad

Hvilken relasjon har vi til kunden?

Bjørn
Gjerde

Personlig relasjon: AD/Styreleder/Eier
70 % gjenkjøp

MRB-TEAMET

Hvordan tar vi betalt?
Timespris, dagspris, prosjektpris
Hva er våre største kostnader?
Lønn, lokaler, IT-infrastruktur, reisekostnader,
lisenskostnad

Leiv
Grønnevet

Erfaring

Nettverk

Fagkompetanse

Prosessverktøy

Kapasitet

VÅRE KUNDER

VÅRE
TJENESTER

Spesialisert på
virksomheter i vekst

Utviklingsprosesser

Finansiell strategi

Økonomisk styring

Mobilisering av interne ressurser

Ledelse og vekstlederskap

Internasjonalisering

Strategi og forretningsutvikling

HER BIDRAR VI TIL
VEKST AKKURAT NÅ

VÅR
ARBEIDSMETODIKK

STRATEGISK VEKSTPROSESS

VÅR LEDESTJERNE
OG VERDIER

Følger visjonen
Skaffer seg informasjon
Er fleksibel, utnytter muligheter
Lærer av feil
Handler over grensene og fokuserer på
nøkkelfaktorer for bedriften

-

Følger reglene
Holder alle informert
Koordinerer, planlegger
Unngår feil
Handler innen sitt ansvarsområde

Faktaavhengig
Forsiktighet
Passivitet

-

-

SPILLEREGLENE

DEN ATFERD SOM UTVIKLES

Intuisjon
Tar initiativ
Reaksjonsrask, griper mulighetene når de
oppstår

Mulighet for å skape/endre forutsetningene

Velkjent situasjon

-

-

VEKSTBEDRIFT
-

MODEN BEDRIFT

PERSONALETS TRYGGHET

TO «RELIGIONER»

… men få utnytter dette!
tte!

MANGE BEDRIFTER
HAR VEKSTPOTENSIAL

 Finne formatet for en videre strategiprosess

 Sette fart

 Sette retning

MÅLSETNING

Erfaring: Bedrifter i alle
bransjer og faser kan vokse!

MYTER OM
VEKSTBEDRIFTER
Sammee
utviklingssyklus
ngssyykklu
luus som
soom
m
edrrif
ed
riif
ifte
ftteeerr…
andree bed
bedrifter…

Dårlig
årlig
g lønnsomhet
lønns
lø
nsso
om
omh
m et
og finan
finansielle
anns
ans
nsiiellle
le
problemer
err…
problemer…

Kun high-tech
bedrifter…

Nisjeorieent
Nisjeorientert
nnte
tte
ertt oog
g
høyrisiko
o…
høyrisiko…

Vekstbedrifter er
ssmåbedrifter…
små
bedrifter…

Det er spesielle
sp
pes
esiell
esi
ssiiell
eelllle
vekstb
sstttb
brran
ra
annsj
a
sje
sje
jerr…
…
vekstbransjer…

2 dager

VEKSTWORK
SHOP

• Tilbakerapportering av analyse
• Ledestjerne/verdier
• Posisjonering
• Måltavle
• Vekstcanvas
• Spissing, mobilisering og
implementering

VEKSTWORKSHOP

Gjennomføres over 2 dager

2 rådgivere fra MRB

Måltavle

Vekstcanvas

Posisjonering

Ledestjerne/verdier/strategiske grunnsteiner

Tilbakerapportering av analyse

BLOKK 2

Analyse & Research
Samtale med:
• DL
• Ledergruppe
• Referansegruppe fra
ansatte

VEKSTANALYSE

1 dag

UT AV STARTBLOKKA!

OG VEKSTPLAN

FOR STRATEGI

RAMMEVERK

=

VEKSTANALYSE

VEKSTCANVAS

TIDSMONOPOL

Blokk 2

Blokk 1

VEKSTPROSESSEN

Gjennomføres på 1 dag

1 rådgiver fra MRB

12 faktorer som påvirker vekst

MÅLTAVLE

VEKSTBAROMETER

Intervju med ansatte og nøkkelpersoner

Måler vekstkraften i egen bedrift

Hva er bedriftens største veksthindringer?

BLOKK 1

Måltavle

Vekstcanvas

Strategiske
g
grunnsteiner

Verdier

FORELØPIG VEKSTPLAN

HARDMYK STYRING

Blokk 2

Den hard - myke
Fokus
styring
Dynamisk
Markedsskapende
effektivitet
Internasjonal kraft

Telt organisasjon

Vekstlederskap

Vekstfokuserte eiere
6
Vekst finansiering
5
4
Vekstpotensialet
3
2
Tidsmonopolet
1
Ledelseskraft

Involvering av nøkkelpersoner

Workshop med vekstteam og MRB

MRB er fasilitator og ansvarlig for dokumentasjon






Fundament for fremtidig retning og fart
Rammeverk for lønnsom og bærekraftig vekst
Foreløpig vekstplan




Felles oppfatning av nåsituasjon

Mobilisert og synkronisert ledergruppe/organisasjon









Etablering av vekstteam i bedriften


Måler vekstkraften i egen bedrift

NYTTE & EFFEKT

GJENNOMFØRING

Appendix 2 – Student presentations

Benedikte Wrålsen

Caroline Hauge

• Master of Science i Industriell Økologi
‐ Prosjekt for SISVI ‐ WP4

MSc i Industriell økologi
Prosjektoppgave for SISVI
‐ WP4

“Classification of three SMEs based on their Environmental
Management Performance”.

Enkel sammenlignende LCA av sandwichelement og bærende
element i stål versus bærende element i betong
‐ I samarbeid med Norsk Stålforbund
‐ Fokus på materialvalg

‐ Plasto, Hexagon Ragasco, Raufoss Water and Gas
• Oppvokst i Grimstad
• Bachelor i Business Management

‐ Business og etikk
‐ Miljøledelse (Miljøfyrtårn og ISO standarder)
‐ Bærekraftig produksjon (LCA som verktøy)

Synnøve Fagerhaug Dalen & Line Figenschou

‐ Indøk
‐ Strategi og internasjonal
forretningsutvikling
‐ Foreløpig arbeidstittel
”Bærekraftige forretningsmodeller”
‐ Start vår 2016

‐ Oppvokst på Karmøy
‐ Bachelor i Europastudier
Interesser: LCA, miljøledelse, bærekraft

Hvem er vi?
• Erlend, Simon og Thomas
• Indøk NTNU
• Strategi og innovasjon

Hva gjør vi?
•

Jotuns VERDI‐prosjekt

•

Veiledere: Alf Steinar Sætre og
Nhien Nguyen

•

Innovasjonsverdikjede

•

Mellomleder‐rollen

Maria Haga

Anders Bratt
Sletfjerding

Studieretning: Indøk

Global Manufacturing management

Fordypning: Strategi og internasjonal forretningsutvikling

Spesialisering: Innkjøp

Tema: Strategier for bærekraftig innkjøp‐ og forsyningsledelse

Oppgave: Future Value chain

Arbeidspakke SISVI: WP3 Interaksjoner i nettverk
Prosjektoppgave: Forsvarsbyggs nullenergibygg på Haakonsvern
i Bergen.
• Hvilken rolle har aktørene i nettverket?
• Hvem var driverne bak et slik innovativt prosjekt?
• Hvilken rolle spiller kontraktsformen og har det ført til at
aktørene må samhandle på en ny måte i prosjektet?

Lene og Marianne
Linje: Industriell Økonomi og Teknologiledelse
(Retning Strategisk Endringsledelse)
Foreløpig tittel: Competitive Advantage and
Sustainability in The Norwegian Aquaculture Industry
Interesseområder:
Bærekraft, havbruk, endringsledelse og
verdikjedestyring
Skriver om WP 3: interaksjoner i nettverk
Veiledere: Luitzen De Boer, Jonas Ingvaldsen og Sigurd
Vildåsen

Foreløpig problemstilling: hvordan additiv
manufacturing kan skape muligheter i
fremtidens verdikjeder, basert på Shared
Value Creation.
Interesser: Logistikk

