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Sykkylven Næringsutvikling AS

Sammendrag
2021 ble et år med mye nytt; nye oppgaver, nye lokaler, ny medarbeider og full fart
fremover for lokalt næringsliv.
Etter strategifasen i 2020 fikk Omstillingsprogrammet for Sykkylven kommune
2. februar innvilget 4 millioner fra fylkeskommunens kultur- og næringsutvalg til
gjennomføring av det første av seks omstillingsår. Ny programleder ble rekruttert, og
3. mai var Lise Haukeberg på plass. Frem til hennes oppstart ivaretok SNU
programledelse, med organisering og anbud på prioriterte tiltak i oppstartsåret.
Bråstoppen hos lokalt næringsliv våren 2020, som i løpet av sommeren samme år
snudde til vekst og stort rekrutteringsbehov, betyr ikke at det ikke lenger er behov for
omstilling . Næringsstrukturen er fortsatt like ensidig og sårbar for nye
markedsendringer i fremtiden. For å øke innovasjons- og konkurranseevne i bedriftene
skal vi, i medvind, bidra til mer robust næringsstruktur gjennom økt samarbeid,
kompetanseheving og finansiering av bærekraftige utviklingsprosjekt.
SkaparLINKEN skal være en arena for nyetablerte virksomheter og samarbeid mellom
bedriftene. Offentlige tjenestetilbud skal bli mer synlige, og slik mer tilgjengelig for
lokalt næringsliv.

Sunnmørsposten 28.01.21

Gamle og nye oppgaver
2021 ble et helt år med pandemi, restriksjoner og
nye støtteordninger, og en god del forandringer.
Det ble vedtatt å realisere planene om vår nye
møteplass, cowork og gründeri, som har fått
navnet SkaparLINKEN. I kommunens bygg midt i
sentrum startet rivningsarbeidet på forsommeren,
og etter flere forsinkelser flyttet vi inn i nesten
ferdigstilte lokaler i slutten av desember.
SpareBank1 SMN, som er kommunens
bankforbindelse, ga en halv million i tilskudd og
halvannen million i lån til SkaparLINKEN.
Driv Design fikk oppdraget med å utforme en
attraktiv møteplass, mens Ludviksen Bygg
gjennomførte forvandlingen sammen med EL24.
En god porsjon dugnadshjelp fra styret og
medarbeidere i SNU kom godt med.

Forvaltningsoppgaver
Ekstraordinært kommunalt næringsfond ifm. Covid-19 - 2 millioner
Sykkylven kommune ble i 2020 tildelt kr 1 968 000,- hvor kr 1 320 000,- ble innvilget til i alt 12
bedrifter samme år til . En innvilget søknad ble trukket. Forbruk 2020 ble i alt kr 1 220 000,- (kr 820
000,- er utbetalt etter ferdigstilling av prosjekt, 3 prosjekt har arbeidsfrist i 2022 dvs. kr 400 000,er innvilget, men ikke utbetalt) og kr 780 000,- ble overført til 2021.
Det ble tildelt kr 402 500,- til 4 bedrifter i 2021 (kr 396 500,- utbetalt etter ferdigstilling, hvor ett
prosjekt fikk en liten avkortning pga. mindre prosjektkostnader). Restbeløp overført til 2022 kr 351
501,-.

Kommunal kompensasjonsordning ifm. Covid-19 - 1,7 millioner
Regjeringen tildelte kommunene våren 2021 kr 1 070 000,- ved 1. og 2. tildeling til Sykkylven
kommune som ble tildelt 10 bedrifter i mai. Sykkylven fikk kr 646 000,- ved 3. tildeling i
månedsskiftet juni-juli som ble tildelt 3 virksomheter i september.
(Ny tildeling kr 610 000,- i desember 2021, 6. tildelingsrunde, ble utlyst, behandlet og tildelt i 2022.)

Hoppid - kr 300 000,For oppstartsbedrifter ble 3 kunder tildelt til sammen kr 90 000,-. I alt 20 prosjekt er registrert i
Hoppid-plattformen det siste året. Restbeløp overført 2022 er på kr 207 504,1 250
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Omstilling
Lise Haukeberg kom med på laget 3. mai.
Omstillingsprogrammet i Sykkylven kommune
bidrar med ekstra innsats i lokalt næringsarbeid
og koordineres tett med kommunens ordinære
næringsapparat i SNU.

Mål 2021-2026
I en 6-års periode skal vi bidra til 170 nye og
sikrede arbeidsplasser i kommunen.
Mer informasjon og årsrapport finner du på
Skaparglede.no
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Nyetableringer
Geiranger Bakeri er en av flere nyetablerte virksomheter i Sykkylven i 2021. De kom til SNU
for å finne ledige lokaler. Etter visningsrunde i sentrum inngikk de avtale med huseier i
Kyrkjevegen, og etablerte et kjærkomment tilbud med ferske bakevarer og en hyggelig,
liten kafé.
Det ble registrert 87 nye foretak i kommunen i 2021, herav 22 aksjeselskap. Totalen
inkluderer alt av virksomheter inklusiv foreninger og kor. Av de nyetablerte kommersielle
virksomhetene har SNU og Omstilling vært i dialog med flere og ytt finansiering til noen av
dem.
Aquaservice AS har hatt besøk av SNU, ordfører og Innovasjon Norge. Colosseum
Tannlege Sykkylven sine to medarbeidere ble tatt imot med tilflytter-informasjon.
Fauskefjøro AS har fått støtte til utredninger fra Omstilling. Hole Geoscanning AS mottok
støtte fra kommunalt næringsfond. Nordic Farmer AS har fått støtte fra Hoppid og
Omstilling, og ble koblet mot Innovasjon Norges gründersenter. Sykkylven Crossfit AS ble
tilbudt bedriftsrådgivning og mottok støtte fra Omstilling. DetKanVi AS ble etablert i 2020
og fikk oppstartsmidler fra Hoppid i 2021. Rongane Fjelltun Skotte ved Karianne Ellefsen
Skotte fikk Hoppid-støtte og finansiert forprosjekt av Omstilling. Dyrlege Hanna Fredriksen
er en av bedriftene som har fått bedriftsrådgivning fra ÅKP gjennom Regionalt Partnerskap
Sunnmøre.

Nettverk & Samarbeid
Sykkylven Industri- og Næringslag, SINL, 42 medlemsbedrifter
Leif Jarle Aure ga seg etter lang og tro tjeneste i styret, som styremedlem og styreleder i
flere år, og ble takket for sin gode innsats av leder Per Kjetil Våtmyr under årsmøtet. Leder av
SINL er nestleder i SNU-styret, og bruker oss som sekretariat og regnskapsfører for
foreningen. SINL har prioriterte prosjekt som SNU har ansvar for å gjennomføre i samarbeid
med Omstillingsprogrammet.
Sykkylven Handelsforening, 34 medlemsbedrifter
SNU ivaretar sekretærtjenester og regnskap også for handelsforeningen. I 2021 bidro SNU
med utforming, bestilling og opphenging av flaggbannere og blomster i handlegatene.
Handelsvirksomhetene er viktige for lokal reiselivsutvikling, og temaet har vært diskutert flere
ganger både for Designveg-satsingen og destinasjonsutvikling. Kompetansetilbud ble
igangsatt av Omstillingsprogrammet, for handelsbedrifter som vil ha hjelp til vekst og
utvikling.
Hoppid - Møre og Romsdal fylkeskommune
Nettverket har månedlige møter med siste nytt fra både fylkeskommune, statsforvalter,
Innovasjon Norge og øvrige næringskontor i fylket. Vi deltok på fysisk nettverkssamling i
Kristiansund 25. - 26. august med presentasjon av bl.a. UE Møre og Romsdal.
Regionalt partnerskap Sunnmøre
Et 2-årig samarbeidsprosjekt ble igangsatt i 2020 med mål om å bedre utnytte økosystemet
for entreprenører og vekstbedrifter i regionen gjennom et tettere samarbeid. ÅKP mottok kr 1
350 000,- i støtte fra fylkeskommunen for å koordinere kunnskapsformidling og rådgivning i
14 kommuner, utvikle og gjennomføre kompetanseprogram, bygge attraktivitet og omdømme
for regionen. Pga. pandemien ble forutsetningene for gjennomføring endret og
prosjektperioden utvidet til og med 2022.
IDC - industridesignkonferansen på Giske
Årlig møteplass i oktober som samler næringslivet på Sunnmøre. Årets tema var bærekraft,
med gode foredrag av bl.a. designer Runa Klock, Brødrene Aa, Polestar og No More
Mondays.
Innovasjonsfestivalen i Åndalsnes
Den årlige festivalen arrangeres i november og samler utviklingsaktører og næringsliv i fylket
til inspirasjon og kompetansedeling. Temaene var bl.a. ny energi, coworks, bærekraft og
gründerhistorier. Vi hadde som mål å sette opp en buss for lokalt næringsliv med subsidiering
fra Omstillingsprogrammet. Vi fikk ikke med oss tilstrekkelig antall, men deltok for å lære og
ivareta et nyttig nettverk.

Frokostmøter for lokalt næringsliv
Fredag 26. februar på Kulturhuset - "Rekruttering"
Per Atle Sjåstad fra Nav orienterte om deres innsats på rekruttering via
portalen arbeidsplassen.no i tillegg til Navs tette samarbeid med lokalt
næringsliv i rekrutteringsprosesser. Han presenterte begrepet
"inkluderende rekruttering", og forklarte hvordan de la tilrette for god dialog
mellom arbeidssøker og potensielle arbeidsgivere. Per Kjetil Våtmyr fra
Ekornes fulgte opp med konkrete eksempler fra samarbeidet med Nav. Lill
Fure fra SNU orienterte om effekter fra gjennomførte
rekrutteringskampanjer i regi av SINL og kommune, og planlagt aktiviteter
fremover.
Fredag 19. mars på Teams - "Status boligutvikling"
Ordfører Odd Jostein Drotninghaug orienterte om kommunen sin rolle for
boligutvikling, for kommunale boliger og tilrettelegging for private
utbyggere. Nye boligprosjekt i Grebstadlia, Jarnes og Vikedalen ble
presentert av Asgeir Aarseth fra Ludviksen Bygg, Norgeshus. Fra Brødrene
Aursnes deltok Petter André Aursnes med informasjon om utbygging av
flere sentrumsnære leiligheter, tomannsboliger og eneboliger, og rundt 50
nye boenheter under planlegging.
Fredag 16. april på Teams - "Oppstart Omstilling"
Fungerende prosjektleder Åsne Folstad og styreleder for Omstillingsprogrammet Odd Jostein Drotninghaug innledet med å fortelle om
organisering og prioriterte tiltak i oppstartsfasen. Vi fikk hilse på Lise
Haukeberg, påtroppende prosjektleder og Harald Husabø fra BDO som
sammen med Even Hæhre Ødegaard fra Steintransport i Kragerø fortalte
om SMB Utvikling. Prosjekteier, kommunedirektør Geir Ove Vegsund
presenterte innhold i prosjekt Næringsvennlig kommune.
Fredag 22. oktober på Kulturhuset - "Kompetanse & rekruttering"
Programleder Omstilling, Lise Haukeberg, og daglig leder SNU, Åsne
Folstad, ønsket velkommen med informasjon om gjennomførte
kartlegginger knyttet til kompetansebehov og ønsker, planlagte
kompetansetilbud, finansieringskilder som fylkeskommunens BIO-midler, og
om planer for ny arena for kurs, seminar og temakvelder. Fra SINL stilte Per
Kjetil Våtmyr og Thor Omenås med oppfordring til næringen om å melde i
fra hva de trenger og hva vi kan samarbeide om.
Fredag 10. desember på Teams - "Ut av korona, rett inn i høgkonjunktur"
I samarbeid med SpareBank1 SMN og banksjef Jan Rune Hurlen fikk vi
presentert Konjunkturbarometeret 2021 for Trøndelag og Møre og Romsdal,
med gode utsikter. Bankens egen samfunnsøkonom, Harald Magnus
Andreassen, delte sine betraktninger om utvikling i BNP, mangel på
arbeidskraft, tiltakende lønnsvekst, ekstrem økning i leveringstider og
priser, valuta- og renteendringer og grønne investeringer, før han ønsket
oss god jul.

Bransjetreff i Sykkylven
I samarbeid med Designindustrien i Norsk Industri har vi de siste årene arrangert et årlig
bransjetreff i oktober. Med god hjelp fra Venneforeninga til Møbelmuseet ble 28. oktober en
dag fylt med inspirasjon og bransjeprat.
Fylkesordfører Tove Lise Torve sto for åpningen av arrangementet som ble ledet av vårt
styremedlem Bergljot Hjortdal. Bransjesjef Egil Sundet dro opp de store linjene for
møbelbransjen, og viste bl.a. til ferdigvareindustriens vekst og andel av norsk eksport. Vi fikk
høre Solveig Gaundal fortelle om Ekornes sin satsing på bærekraft, mens Per Kjetil Våtmyr
presenterte samarbeidsprosjekt i regi av industrilaget som inkluderer både
rekrutteringskampanjer og lærlingegarantiordningen med automasjonslinja på Sykkylven VGS.
Sverre Bersås fra Wonderland ga oss et innblikk i deres satsing på automatisering og
verdikjedesamarbeid for mer miljøvennlig drift, mens Inger Sjøli og Ranveig Fagerli fortalte om
miljømerkeordninger Sykkylven Stål har tatt i bruk og utfordringer knyttet til miljøvekting ved
offentlige innkjøp.
Gjennom det bransjeovergripende samarbeidet mellom møbel, mote, tekstil, sport og interiør
vil PlussLab og Anita Drabløs videreføre og forsterke nettverkstiltak etter samme lest som
danske Lifestyle & Designcluster.

Reisemålsutvikling
Våren 2021 ble forstudie for Sykkylven som reisemål ferdigstilt. Rapporten gir en
VårVårenen
situasjonsanalyse over lokalt reiseliv, og avklarer forutsetninger og ressursfundament
for videre satsing. En samlet lokal styringsgruppe anbefalte å gå videre med fase 2 og
utvikle en masterplan for Sykkylven som reisemål.
Mimir ved Marie Bergsli og Torill Olsson følger oss videre i masterplanarbeidet som
startet i august og tar ca. ett år å gjennomføre. Styringsgruppen ledes er Bjørn Utgård
som representerer Ekornes Marina og Ikornnes Friluftsbad. Medlemmer av
styringsgruppen er Arnt Tore Røe, Karoline Blakstad Ekornes, Lise Haukeberg, Odd
Jostein Drotninghaug og Åsne Folstad. SNU er på vegne av kommunen prosjektansvarlig
og følger opp innleid prosjektledelse. Innovasjon Norge finansierer arbeidet med kr 300
000,- i tillegg til egenfinansiering gjennom Omstillingsprogrammet.
I september var Marie og Torill på besøk i Sykkylven, og fikk omvisning på møbel- og
naturmuseet, aktivitetsparken i Hundeidvik, Blakstad gard med lokalmat på menyen,
Fjellsætra og Strandafjellet. Det ble invitert til åpen dag på Promenaden Mat og Vinhus
hvor interesserte kunne komme med innspill til gjennomført forstudie og videre
prosess.

Befaring med Mimir i Sykkylven 16. - 17. september

Designvegen
Møbelvandring som opplevelseskonsept ble videreført fra 2020 som var året viet 100 års
markeringen av designer Ingemar Relling. I 2021 kunne vi markere 50 år med Ekornes sitt
ikonmøbel Stressless. Møbelmuseet, Berlihuset og Cylindra inviterte til en reise i
designhistorien gjennom sommermånedene.
Opplevelsessenteret for Strandaindustriens historie har også mange innslag av
møbelhistorie, og vi ønsker å videreføre samarbeidet med dem for besøkende som er
interessert i vår lokale industrihistorie.
Arne Hanssen har utarbeidet et løsningsforslag for etablering av stoppunkt langs
Fetvatnet, med symbol for møbelindustrien i naturskjønne omgivelser. Det har vært
gjennomført møter med vegavdelingen i fylket, som har gitt sine anbefalinger for hvor et
stoppunkt kan etableres.
Prosjekt Designvegen ble avsluttet i 2021, etter et par utfordrende år med pandemi og
begrensede muligheter for fysiske treff. Det tar tid å utvikle nye opplevelseskonsept, og
det er viktig at næringsaktører er i førersetet for utviklingen. Satsingen videreføres som
tiltak i reisemålsutviklingsprosessen.

Kaitrappfest
Kulturlivet i Sykkylven er viktig for bolyst og attraktivitet for
både tilreisende og fastboende.
Lørdag 7. august samlet de lokale bandene Kalvedans og
Skabelon flere hundre personer på Kaitrappa i et fantastisk
sommervær. Etter halvannet år med pandemi og avlyste
arrangement var det veldig kjærkomment.
SNU ble forespurt om å være arrangør for å ordne med det
praktiske. Vi ivaretok dialog med kommuneoverlege, politi og
kommune for smittevern, sikkerhet og opprydning. Røde Kors
tok vakthold, håndballgruppa i SIL sto for servering, og vil
kunne alle glede oss over kjempefin musikk i hyggelig lag.
Sparebanken Møre og Gjensidige Sykkylven stilte som
sponsorer til arrangementet.

Restart for 3D-Knitting
I oktober kom endelig Kiyo (Chiharu Kiyohara) til
Norge og Sykkylven. Han er ingeniør og spesialist
innen 3D-strikking.
Med Kiyos ankomst ble det restart for 3D-Knitting
& Technology AS, som under pandemien har hatt
veldig begrenset aktivitet.
SNU har administrasjon og regnskap for selskapet.
så lenge de er i en oppstartsfase.
Før Kiyo kunne flytte var det mye styr med
immigrasjonsmyndighetene, men Lars Einar
Riksheim ga ikke opp før alt var i orden for Kiyo.
Yukiko, Kiyos kone, og deres to barn valgte å
utsette flytting til Norge til over nyttår pga. alle
omstendeligheter knyttet til byråkratiet.
Nå er arbeidet i full sving, og Kiyo leverer bl.a.
kompetanse til 3D Strikk Bedriftsnettverk, hvor LK
Hjelle er prosjekteier, SNU på vegne av 3D-Knitting
prosjektleder, med Ekornes Beds, Oleana, Iis of
Norway og Nansen by Devold som prosjektdeltagere. Innovasjon Norge støtter satsingen
med 750 000,- per år i inntil 3 år.

Sentrumstiltak og lokale ildsjeler
Ladestasjon
Sommeren 2021 kom det endelig ladestasjon for EL-biler til
Sykkylven. SNU deltok i en lokal arbeidsgruppe med lokal ildsjel
Terje Uri i spissen. Vi hadde dialog med flere leverandører, men til
slutt var det BKK som ga oss det beste tilbudet, og etablerte
stasjon på parkeringsplassen til Coop Mega.
Blomster i handelgatene
Fole flinke damer har stått i bresjen for flere trivselstiltak i sentrum
de siste årene. Sykkylven-bokstaver og kaitrapp har blitt omfavnet
av alle. Når gågate-installasjonen kom var det delte meninger,
spesielt i forhold til trafikkavvikling og andre praktiske ting. Når
installasjonen ble flyttet til kaitrappa stilte Anne Marie Andreassen
opp med hjelp til utvelgelse av planter, Per Gunnar Holmberg
leverte blomster og vi fikk hjelpe til med planting og luking.
Sykkylven Handelsforening og SNU kjøpte ampler og blomster,
som vi sammen med Per Gunnar vi hengt opp i alle
sentrumsgatene.
Nye bannere
Nytt spleiselag ble det med kommune, handelsforening og SNU
for nye bannere med Opplev Sykkylven profil og Møbelvandring.
Tommy Rasmussen og Arild Aure i Aro Reklame fikk bistand fra
Sykkylven Energi til montering av nytt firesystem for oppheng av
bannere. Slik skal 17. mai flagg enklere kunne erstattes av
profilbannere hver sommer framover.

Distriktsrettet
investeringsstøtte
ESA godkjente 8. desember 2021 virkeområdet for
distriktsrettet investeringsstøtte for perioden 2022-2027,
hvor Sykkylven ble 1 av 11 nye kommuner som ble tatt inn i
virkeområdet. Det innebærer inntil 20% for store bedrifter
(>250 ansatte), 30% for mellomstore (>50 ansatte) og inntil
40% for små bedrifter.

Ny arbeidsgiveravgiftsone
På slutten av året ble det kjent at Sykkylven kommune går
fra sone I til sone II ved årsskiftet. Det betyr store
besparelser for lokale arbeidsgivere, som fra nyttår vil få
reduserte kostnader fra 14,1 % til 10,6 % i arbeidsgiveravgift.

Politikerbesøk
Våre folkevalgte trenger innspill fra bedriftene om hva som skal til for at de skal kunne lykkes.
God infrastruktur i distriktene, vekting av alle de tre dimensjonene av bærekraft ved offentlige
innkjøp og attraktive bomiljø er noen stikkord fra samtaler med politikere på besøk.
Godt handlingsrom for lokalt proaktivt arbeid vil også kunne hjelpe oss til å få en mer robust
næringsstruktur, som bedre skal kunne stå i mot nye konjunkturendringer og uventede
hendelser i fremtiden.

Veien videre
Høsten 2021 gjennomførte styret i SNU en strategiprosess med utarbeiding av
ny selskapsstrategi oppsummert i Strategi for Sykkylven Næringsutvikling
2022 - 2026.
Selskapsstrategien sees i sammenheng med kommunens samfunnsplan og
omstillingsstrategi som i omstillingsperioden er vår næringsstrategi.
Samarbeid og rollefordeling i næringsapparatet lokalt og regionalt står
sentralt, hvor SNU vil ta ansvar for å bidra til gode samhandlingsarenaer og
være en pådriver for at lokal næring skal kunne dra best mulig nytte av det
offentlige virkemiddelapparatet. Vi skal være en døråpner og veiviser for best
mulig bistand til lokale oppstartsbedrifter, til ulike utviklingsprosjekt i
bedriftene eller for samarbeidsprosjekt mellom bedrifter.

Sykkylven Næringsutvikling AS, Pilgata 10, 6230 Sykkylven

