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HVA BIDRAR MABIT MED?   

 

 

MABIT bidrar med støtte til næringsrettede FoU prosjekter innen marin bioteknologi for 

aktører fra Nord-Norge.  

MABIT er det eneste regionale disiplinorienterte programmet i Norge. 

 

MABIT har i 2018: 

 

• behandlet 56 søknader hvorav 23 ble innvilget støtte, derav 9 fra Troms, 9 fra 

Nordland og 5 fra Finnmark. 

• oppnådd 33 % privat prosjektfinansiering. 

 

 

Uttalelser fra brukere av MABIT (sitater fra evalueringer): 

”MABIT fyller en faglig nisje og bidrar til å bygge bru mellom FoU og næringsliv” 

”Midlene vi får fra MABIT finansierer samhandlingsprosjekter mellom industri og FoU. 

MABIT har større funksjon på dette området enn hva pengestrømmen skulle tilsi.”  

”MABIT er et meget godt lavbyråkratisk program som bidrar til å løse problemstillinger som 

ikke passer inn i eller er for små for det generelle virkemiddelapparatet”. 

 

 

 

 

 

www.mabit.no 

 

 

 

 

MABIT PROGRAMMET BLE I 2018 FINANSIERT AV:  

 

 

                                                        

http://www.mabit.no/
http://www.mabit.no/
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INNLEDNING  

 

MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program fokusert på marin bioteknologi i Nord-

Norge.  

MABITs hovedmål og prioriterte satsingsområder er høyaktuelle og i samsvar med nasjonale 

og regionale satsninger.  

MABIT prioriterer FoU på områder der forskningsmiljøene i Nord-Norge har høy kompetanse 

og som har betydning for regionen og næringene. Tromsø har en globalt ledende posisjon 

innen arktisk marin bioprospektering, og det er etablert en unik infrastruktur for utvikling av 

bioteknologisk industri. Bodø fronter et av landets sterkeste fiskeri- og havbruksfylker, og 

bruker FoU aktivt for å utvikle den marine industrien. I alle de tre nordligste fylkene har man 

sett økt aktivitet innefor algenæringen i diste årene, og MABIT har vært med å fremme dette. 

MABIT har spilt en viktig rolle for utvikling av fagmiljøer og næringsliv innenfor 

bioteknologi i regionen (Rapport 2/2008 NIFUSTEP). 

MABIT finansieres i et samspill mellom statlige og regionale finansiører. I tillegg bidrar 

private aktører med en betydelig egenfinansiering av prosjektene. 

 

MABIT programmets hovedmål og satsningsområder 

 

MABIT-programmet skal bidra til økt verdiskaping i fiskeri-, havbruksnæring og 

bioteknologisk industri ved å virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking av FoU og 

industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i Nord-Norge. 

 

Delmål 

 

→ MABIT skal finansiere næringsrelevante FoU-prosjekter som kan føre til kommersiell 

utnyttelse 

→  MABIT har som mål å ha minst 4 søknadsfrister per år  

→ MABIT skal kunne vise klare resultater i form av industriell nyskaping innenfor marin 

bioteknologi 

→ MABIT skal utnytte marin bioteknologi til å dokumentere anvendelse av produkter i ulike 

nisjer/områder 

→ MABIT skal bidra med utvikling av fagkompetanse som er relevant for bioteknologisk 

næringsvirksomhet.   

→ MABIT skal i internasjonal målestokk holde et høyt nivå på sine faglige aktiviteter. 

→ MABIT skal ha minst 30 % av programfinansieringen fra næringsliv 

→ MABIT-programmet skal utnytte den regionale kompetansen til å fremme marin 

bioteknologi som nasjonalt satsingsområde og bidra med innspill til nasjonale strategier 

→ MABIT skal bidra til flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i hele regionen  

 

MABIT-programmet prioriterer næringsrettede FoU prosjekter innen marin bioteknologi, men 

støtter også bioteknologi fra andre sektorer, med tydelig næringspotensial og/eller som 

frambringer viktig kunnskap, kompetanse og synergier for utvikling av nye næringer i Nord-

Norge.  
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Programmet har følgende faglige satsingsområder:  

1. Bioprospektering: Bidra til karakterisering og kommersialisering av bioaktive stoffer fra 

marine organismer.  

2. Produkter for akvakultur og fiskehelse: Fremskaffe produkter, metoder og kunnskap for 

utvikling av nye arter for oppdrett, særlig for slike som er aktuelle i Nord-Norge. 

3. Utnyttelse av marint restråstoff til fremstilling av høyprisprodukter til anvendelse innen 

ernæring og fôr, kosttilskudd, kosmetikk, farmasøytisk og/eller teknisk industri. 

4. Bioteknologi andre sektorer: Bioteknologi prosjekter fra andre sektorer og uten marin 

opprinnelse som støtter opp om MABITs mål om næringsutvikling og relevant 

kunnskapsoppbygging i Nord-Norge. 

 

 

Programledelse 

 

Norinnova AS er juridisk ansvarlig for drift av programmet og for oppnevning av MABITs 

programstyre som består av 8 representanter. Det er ikke vara til programstyret.  

MABITs styre pr 31.12.2018: 

 

Forskningsjef Ragnhild Dragøy Whitaker, Nofima, Tromsø  

Professor Espen Hansen, UiT/Marbio, Tromsø 

Direktør Jan B. Andersen, Njorth Bio AS, Tromsø   

Daglig leder Astrid Hilde Myrset, Algipharma AS, Oslo 

Markeds direktør Hanne Benjaminsen, Cape Fish AS, Honningsvåg 

Professor Mette Sørensen, Nord Universitet, Bodø 

Rådgiver Thomas Stien, Innovasjon Norge Arktis, Tromsø 

Direktør Geir Wilhelm Wold, Vesteraalens AS, Sortland 

 

Observatører: 

Spesialrådgiver Steinar Bergseth, Norges forskningsråd, Oslo 

Rådgiver Lars Asbjørn Andersen, Nordland fylkeskommune 

Rådgiver Zølvi Pedersen, Troms fylkeskommune 

 

Sekretariatet ivaretar administrasjon og drift av programmet. 

Dr. scient. Victoria S. Paulsen er daglig leder i MABIT.  

 

Det ble gjennomført 5 styremøter i 2018. 

 

  

Arbeidsform 

MABIT-programmet har en fleksibel og ubyråkratisk administrasjon. Programmet har  

flere utlysninger av prosjektmidler i året. Midlene utlyses på programmets hjemmeside 

www.mabit.no og via epost til programmets kontaktliste. 

Prosjektsøknadene behandles raskt på et påfølgende styremøte av et faglig kompetent 

programstyre. MABIT prioriterer tidligfase- / verifiseringsprosjekter (1-2 år), slik at 

innvilgede prosjekter harmonerer med finansiering av MABIT programmet som gis for 1-3 år 

av gangen.  

http://www.mabit.no/
http://www.mabit.no/
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MABIT nyhetsbrev sendes ut etter hvert styremøte, med bla informasjon om hvilke prosjekter 

som får støtte og hvilke prosjekter som har fått godkjent sluttrapport. 

MABIT jobber proaktivt for å få nye aktører/bedrifter til å igangsette forskningsprosjekter. 

Minimum hvert andre år arrangeres et styremøte i forbindelse med bedriftsbesøk. Møtene 

alternerer mellom de 3 nordligste fylkene. 

MABIT koordinerer sine aktiviteter med nasjonale satsinger og aktivitetene innenfor 

bioteknologi gjennom dialog med Forskningsrådet, og gjennom deres rolle som observatør i 

MABIT programstyre. For de regionale aktivitetene har MABIT godt samarbeid og dialog i 

nord, - med Forskningsrådets fylkes representanter, Regionalt forskningsfond (RFF-Nord) og 

Innovasjon Norge landsdelen.  

 

 

AKTIVITETER OG RESULTATER 2018 
 

Innvilgede prosjekter i 2018 

MABIT-programmet har hatt 5 utlysninger av prosjektmidler i 2018. Styret har behandlet 56 

søknader hvorav 23 søknader ble innvilget; 9 i Troms, 9 i Nordland og 5 i Finnmark (vedlegg 

1). Tilknytning av prosjekt til et av de tre nordligste fylkene, har sammenheng med 

lokaliseringen til registrert prosjektleder. Flere av MABITs prosjekter involverer samarbeid 

med aktører på tvers av og/eller utenfor de tre fylkene.  

 

Prosjektportefølje i 2018 

Det har vært 36 aktive prosjekter i MABIT. 

Fordelt på prosjekttyper:  

20 brukerstyrte prosjekter  

6 forskerstyrte prosjekter med brukermedvirkning 

10 forskerstyrte prosjekter 

Fordelt på satsningsområder: 

15 Produkter for akvakultur og fiskehelse 

10 Bioprospektering 

6 

5 

Utnyttelse av marine restråstoff 

Bioteknologi andre sektorer 

Fordelt på fylker: 

17 Troms 

12 Nordland 

5 

2 

Finnmark 

Utenfor Nord-Norge - med samarbeid i hhv. Troms (1) og Finnmark (1) 

 

Prosjekter avsluttet i 2018  

MABIT-prosjektene (12) som ble avsluttet i 2018 er listet med populærvitenskapelig 

sammendrag i VEDLEGG 2. 

Resultatindikatorer for MABIT-prosjektene inkluderer vitenskapelig publisering, annen 

resultatformidling, innovasjonsresultater, utdannings- og kompetansehevingstiltak som følge 

av prosjektene, samt om prosjektene resulterer i videreføring i form av nye søknader om 

forskningsmidler. 
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• Prosjektene har resultert i 3 rapporter, 14 foredrag, 3 postere og 6 presseomtaler. 

• Ett prosjekt har ført til studentoppgave. En PhD har vært tilknyttet prosjekt som har 

resultert i søknad om post doc, mens ett prosjekt har resultert i en post doc stilling.  

• Det ble 2 internasjonale publikasjoner, 1 manuskript og flere publikasjoner under 

planlegging.  

• To prosjekter har ledet til samarbeid med internasjonale selskaper/aktører, hhv. Portugal og 

USA. 

• Prosjektene har styrket 2 patentsøknader og 1 patent er under planlegging.  

• 4 prosjekter er videreført med annen finansiering, hvor ett av prosjektene har resultert i 2 

nye prosjekter med finansiering både i Norge og USA. Ett prosjekt har sendt søknad etter 

endt MABIT prosjekt (har blitt videreført etter rapport sendt til MABIT).  

• En etablert bedrift planlegger kommersialisering av ny og lovende teknologi framskaffet i 

MABIT-prosjekt. Videreføring internt eller annet planlagt. 

 

Infrastruktur/plattformer:  

• MABIT har støttet prosjekter som har benyttet Biotep - Nasjonalt anlegg for 

testprosessering av biologisk råstoff, Norstruct, Barents Biocenter Lab, Marbio og 

Marbank, Havbruksstasjonen i Tromsø og forskningsstasjonen GIFAS i Gildeskål. 

 

Formidlingstiltak iverksatt av programmet: 

• Informasjon om MABITs strategi og aktiviteter har vært inkludert i flere foredrag om 

bioteknologisatsning og næringsutvikling i ulike fora.  

• Informasjon om ledige midler og søknadsfrister har blitt gjort kjent via e-post til MABITs 

kontaktliste, programmets hjemmeside www.mabit.no, Aksjonsprogrammet, UiT Norges 

arktiske universitet, Biotech North sin facebookside og nyhetsbrev og på 

www.forskningsrådet.no sin side. 

 

Konferanser, seminarer, nettverkstiltak: 

• Nettverkstiltak:  

o MABIT var med å arrangere konferansen – Biomarint forum, i Tana 8-9. mars 

2018. MABIT medvirket i konferansen med finansiell støtte og som medlem i 

programkomite. Slike møter er viktig for å utvikle samarbeidet mellom 

aktørene i Nord-Norge. – Og for å stimulere til aktivitet og økt kunnskap blant 

bedrifter, grundere, politikere og andre i distriktet, særlig i Finnmark. 

o MABIT programstyre var på studietur i regi av Algenettverk Nord AS den 6. 

september 2018. MABIT besøkte kommersielle algedyrkere på Sandhornøy i 

Gildeskål kommune og ble presentert for Algenettverkets virksomhet med 

omvisning i Gildeskål Marine senter. Det ble også avholdt et møte hos Salten 

Havbrukspark AS i Sundsfjord, med presentasjoner av virksomhetens 

aktiviteter og framtidsplaner samt orientering om prosesseringsmuligheter ved 

styreleder i MABIT Ragnhild Whitaker.  

o Ett styremøte ble avholdt i Bodø 7. september 2017. 1 representanter fra 

Nordland fylkeskommune (observatør) deltok på deler av møtet. 

http://www.mabit.no/
http://www.mabit.no/
http://www.aksjonsprogrammet.no/
http://www.aksjonsprogrammet.no/
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o MABIT programmet har hatt møte med nylig opprettet TTO kontor ved Nord 

Universitet angående samarbeid og rekruttering av prosjekter. 

o MABIT har besøkt og presentert programmet for Kunnskapsparken Helgeland i 

Sandnessjøen og møtt forskere og utviklingsaktører og bedrifter innenfor 

oppdrett i regionen. Det ble også holdt møte og presentasjon for 

kystinkubatoren på Lovvund. 

o MABIT har bidratt i forberedelser til BIOPROSP_19, den 9. konferansen i 

rekken som ble arrangert i Tromsø 25.-27. februar 2019. MABIT er ikke lenger 

eier av konferansen. Eierskapet er overdratt til den nasjonale aktøren Tekna – 

Teknisk-naturvitenskapelig forening. MABIT bidro til konferansen med 

finansiell støtte samt erfaringsoverføring og deltakelse i styringsgruppa. 

o MABIT jobber kontinuerlig for å utvide sitt nettverk og holde seg faglig 

oppdatert innen feltet, samt å markedsføre MABIT-programmet for relevante 

aktører. 

 

Finansiering av programmet. 

MABIT finansieres i et samspill mellom statlige og regionale finansiører (Figur 1). 

Programmet opplevde fra 2017 en positiv utvikling i forhold til finansiering av programmet. 

Økt støtte kom fra både nye og tidligere regionale bidragsytere. MABIT erfarer en bredere 

nordnorsk oppslutning og involvering rundt programmet.  

MABITs statlige støtte oppnås gjennom dialog med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 

og Norges Forskningsråd gjennom året. Den statlige støtten har vært på 6 MNOK de siste 11 

årene og bevilgningen kommer via Forskningsrådet. For 2018 ble det igjen søkt om økt 

tilskudd (fra 6 til 8 MNOK) hos NFD. Støtten fra NFD ble i 2018 satt til samme sum som 

tidligere års bevilgning på 6 MNOK. 

Økt involvering og høy aktivitet i tillegg til mer kunnskap om programmet blant flere nye 

aktører og beslutningstakerne i Nord-Norge har vært og er nøkkelfaktorer for MABIT. Dette 

bidrar til større oppslutning om og derav støtte til programmet av alle de tre 

fylkeskommunene i nord. Støtten fra SpareBanken Nord-Norge (SNN) har også blitt veldig 

positivt mottatt i hele landsdelen og bidratt positivt til oppslutningen. MABITs kompetanse, 

infrastruktur og nettverk var avgjørende for støtten fra SNN. SNN ønsker å bidra til samarbeid 

og verdiskapning i (hele) landsdelen, og har utrykt at MABIT er viktig for Nord-Norge 

I 2017 fikk MABIT innvilget støtte fra alle de tre nordligste fylkeskommunene. I 2018 er 

situasjonen den samme med et lite forbehold rundt Nordland fylkeskommune (NFK). 

Behandlingen av MABITs søknad til Nfk for 2018 ble utsatt til 2019, med begrunnelsen at det 

var lite tilgjengelig midler i 2018. Svar på søknaden for 2018 forventes før sommer 2019. 

MABIT har mottatt positive signaler fra Nfk. Midler fra Nfk er avgjørende for å utløse 1 

MNOK fra SNN i 2018. Sparebanken Nord-Norge (SNN) er en privat aktør som støtter 

MABIT-programmet med 1 MNOK per år i 3 år (til sammen 3 MNOK i perioden 2017-2019), 

forutsatt at alle bidragsyterne i finansieringsplanen er med. Støtten fra fylkeskommunene er 

fortsatt kortsiktig og uforutsigbar, og noe lavere enn omsøkt. Troms Fylkeskommune bevilget 

i 2016 støtte til programmet fram til og med 2018 (2,3 MNOK pr. år i 3 år - til sammen 6,9 

MNOK). Finnmark fylkeskommune bevilget i 2018 støtte på NOK 200 000 i 2018 og NOK 

500 000 i 2019, med forutsetning at MABIT kan vise til god aktivitet i fylket. Positive 

tilbakemeldinger signaliserer at fylkeskommunene ønsker å satse på programmet, mot at 

programmet fortsetter å øke innsatsen og leverer godt i hele landsdelen.  
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Figur 1.  

Finansiering av MABIT-programmet i perioden 2013-2018. Figuren tar høyde for at MABIT mottar 

støtte fra Nordland fylkeskommune på minimum 1 MNOK i 2018. *Behandlingen av MABITs søknad 

til Nordland fylkeskommune fra 2018 er blitt utsatt til 2019 og svar forventes før sommer 2019.  

**Støtte fra NFK vil kunne utløse 1 MNOK fra SpareBanken Nord-Norge 

 

 

ØKONOMI OG DRIFT I 2018 

 

MABIT-programmets grunnbevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet var på 6 MNOK 

og den regionale finansieringen var på 2,5 MNOK (4,5-.5,5 MNOK hvis MABIT mottar støtte 

fra NFK for 2018). 

 
Statlig og regionale finansiering: 8,5 MNOK 

Disponibelt budsjett: 10,45 MNOK + 8,35 MNOK(1) = 18,8 MNOK 

Utbetalinger prosjekter + priv finansiering + drift(2): 6,32 (3) + 3,08(4) + 1,59= 10,99 MNOK 
(1): Likvide midler per 1/1-2018 (Kontantstrøm, se vedlegg MABIT Årsrapport 2018) 

(2): Drifts kostnader til programmet (Regnskapsrapport MABIT 2018, se vedlegg. MABIT Årsrapport 2018) 
(3): Prosjektutgifter unntatt kostnader til BIOPROSP_17 konferansen og justering på NOK 100 000 utbetalt i 2018 for AF0075 

(Regnskapsrapport MABIT 2018, se vedl. MABIT Årsrapport 2018) 

(4): Privat finansiering 2018 (Prosjekter i MABIT-programmet 2018, se vedlegg MABIT Årsrapport 2018) 

  

Den totale omsetningen i programmet ble 10,99 MNOK. Det gir en brukerfinansiering på 33 

% sammenlignet med MABIT-støtte til prosjektene.  

Drift/administrasjon av programmet utgjorde 18,7 % av statlig og regional finansiering. 

 

 

Anvendelse av MABIT-programmets midler 

MABIT bidrar til prosjektfinansiering alene eller i samfinansiering med andre offentlige 

midler og med bedriftene (Figur 2). Den utbetalte MABIT-støtten til prosjektene i 2018 har 

steget marginalt i forhold til 2017 og siste år før det. Utbetalingene fra MABIT har vært lav 

disse årene (< 6 MNOK), som følge av en periode med innstramminger fra MABIT (færre 

utlysninger og informasjon om lite tilgjengelige midler). Dette er en konsekvens av at 

MABITs årlige ramme har vært redusert i perioden etter 2012 (Figur 1). Flere nye 

prosjektbevilgninger fra MABIT i 2018, fører til økning i framtidige utbetalinger (bindende 

midler), 2019 og utover.  
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Privat finansiering var 33% som er over målsetningen om minst 30% privat 

prosjektfinansiering relativt til offentlig bidrag.  

 

 

Figur 2.  

Prosjektfinansiering per år fordelt mellom støtte fra MABIT, andre offentlig midler og privat 

finansiering samt administrasjonskostnader (i 1000 NOK).  *Bundne midler til aktive prosjekter ved 

årsskiftet 2018/19. 

 

Fordeling av programmets midler mellom satsingsområdene er vist i Figur 3. Prosjekter innen 

Akvakultur og fiskehelse har tradisjonelt hatt en signifikant høyere brukerfinansiering 

sammenlignet med MABIT-støtte. Dette skyldes at pengesterke bedrifter innen akvakultur, og 

lakseoppdrett spesielt satser stort på FoU for bekjempelse av bl.a. mikrober og lakselus. Økt 

fokus på oppdrett av nye arter, med flere forskerstyrte prosjekter og ikke minst flere små 

oppstartsbedrifter, særlig innenfor tang og tare bidrar til et skift mot en større støtteandel fra 

MABIT i prosjektene. Økning i slike prosjekter er positive, da de bidrar til helt nye næringer 

og virksomheter. I tillegg inngår midler fra SNN i denne statistikken. Gjennom midler fra 

SNN tilbyr MABIT 100% støttegrad til små oppstartsbedrifter. Dette gir også et totalt lavere 

bidrag fra næringen.  

For prosjekter innen Økt verdiskapning på marin biomasse ble det ikke utløst særlig høy 

brukerfinansiering i 2018. Ca. 30% sammenlignet med offentlig støtte. Bidrag fra industri 

alternerer fra år til år for denne satsingen, og over år er bidragene fra MABIT og industrien 

jevnt fordelt. Grunnen til at bidragene fra industrien ikke er på høyde med f.eks. akvakultur 

satsingen, skyldes trolig at fiskerinæringen generelt er mindre FoU moden sammenlignet med 

oppdrettsnæringen. Dette er derimot en trend som kan være på vei til å snu, i takt med økt 

fokus og interesse rundt totalutnyttelse av råstoff også hos næringen selv. 

Bioprospekterings prosjektene er tradisjonelt i mye større grad forskningstunge og enda 

eksisterer det få etablerte bedrifter som kan bidra med brukerfinansiering. Brukerstøtten i 

2018 var 33,6 % relativt til offentlig støtte, noe som er innenfor målsetning for MABIT på 

>30% brukerfinansiering. MABIT vil fortsette å jobbe for at FoU institusjonene i størst mulig 

grad skal involvere industri i prosjektene også for denne satsingen. 

MABIT er åpen for bioteknologiprosjekter innenfor andre sektorer (rød og grønn). 
Utviklingen på tvers av sektorer og synergieffekter er viktig. Kunnskap og teknologi innenfor rød 

(helse) og grønn (miljø, landbruk) sektor kan være nyttig for blå (marin) næring senere i løpet og 

vis versa. Prosjektene her varierer fra nye genetiske verktøy og medisinske applikasjoner til 
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restråstoff fra reinsdyr, og kommer både fra industri og FoU miljøene. De fleste prosjektene er 

forskerstyrte og derav lav brukerandel. 

 

 
 
 Figur 3.  
MABIT-prosjektutbetalinger fordelt på ulike satsingsområder i 2018 (i 1000 NOK). 

 

Den totale prosjektstøtten (i form av utbetalinger) fra MABIT fordeler seg i 2018 mellom 

Finnmark, Troms, Nordland og andre med hhv. 12, 52, 21 og 15 % (Figur 4). Søylene for 

2019 og 2020 viser hva som var tildelt av midler ved årsskiftet 2018/19. Andre prosjekter er 

når prosjektleder er registrert i andre deler av landet. Bedrifter og FoU-institusjoner i Nord-

Norge har anledning til å benytte den beste tilgjengelige kompetansen også utenfor landsdelen 

for å gjennomføre sine FoU-aktiviteter. Det er positivt med samarbeid og tilførsel av ny 

kompetansen til egen virksomhet og miljøene i Nord-Norge.  
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Figur 4. 

Fylkesvis fordeling av prosjektutbetalinger (i 1000 NOK). «Andre» gjelder bedrifter eller FoU-

institusjoner fra andre deler av landet i samarbeid med nordnorske aktører. *Bundne midler til aktive 

prosjekter ved årsskiftet 2018/90. 

 

 

SAMLET VURDERING OG UTFORDRINGER   

 

MABITs rolle som næringsutvikler i Nord-Norge 

MABIT har en utløsende rolle og initierer samhandlingsprosjekter mellom FoU og næringsliv 

innen bioteknologi/biomarin industri. Mer enn 70 % av MABIT-finansierte prosjekter oppgir i 

evalueringer at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten MABIT-støtte. Programmet er et 

kompetanseorgan med landsdelens største nettverk innen marin bioteknologi. MABIT bidrar 

til å hjelpe og løfte kvaliteten på forskningsprosjektene i Nord-Norge og programmets 

spesialkompetanse og nettverk gir merverdi i forhold til andre virkemidler. Mange aktører 

kontakter MABIT som første instans for å komme i gang med sitt FoU-arbeid og/eller for å 

identifisere og komme i kontakt med relevante samarbeidspartnere.   

Nord-Norge er en landsdel hvor næringen er spredt med store avstander til FoU- og 

kompetansemiljøene. I tillegg mangler størsteparten av bedriftene/primærnæringen 

kompetanse, kultur og infrastruktur for å drive FoU-aktiviteter, og særlig forskning er nytt. 

Bedrifter og andre som MABIT snakker med oppgir at det er vanskelig å orientere seg og 

utfordrende å komme i gang med FoU på grunn av mange miljøer og aktører, samt avstand og 

ingen eller liten kommunikasjon med forskere. Mange vegrer seg eller unnlater å forholde seg 

til FoU av overnevnte årsaker. Spredte og små miljøer gjør videre at man går glipp av mange 

synergieffekter. I flere tilfeller jobbes det parallelt med samme utfordringer og man mister 

tilegnet kompetanse og viktig kunnskapsoverføring gjennom samhandling. MABIT bidrar til 

samhandling på tvers i nord i stedet for mange parallelle løp. Og mens andre virkemidler 
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stimulerer og støtter ulike næringer, så har MABIT spesialkompetanse og koordinerer 

aktiviteter innen biomarine næringer og bioteknologi. MABIT fungerer på mange områder 

som en klynge i mangel på dette. Nord-Norge savner en samlende klynge innenfor 

bioteknologi og (bio-) marin industri som kan stimulere, tilrettelegge og systematisere 

arbeidet for utvikling av næringen. 

MABITs hovedmål og prioriterte satsingsområder har ikke vært endret siden programmet 

startet i 1998, og er fortsatt høyaktuelle og i samsvar med regionale og nasjonale satsinger og 

strategier (se referanser under). 

MABIT prioriterer FoU på områder der forskningsmiljøene i Nord-Norge har høy kompetanse 

og som har betydning for regionen og næringene. MABIT har gjennomgått to evalueringer 

siden programmets oppstart. Begge evalueringene har vært positive og trekker frem at 

MABIT har spilt en viktig rolle for utvikling av fagmiljøer og næringsliv innenfor 

bioteknologi i regionen (“Små ressurser – store utfordringer”. Siri Brorstad Borlaug, Lene 

Foss og Olav R. Spilling (Rapport 2/2008 NIFUSTEP). 

MABIT har oppnådd svært gode resulter i perioden 2011-2015. Omkring 50 % av prosjektene 

er blitt videreført hos andre virkemiddelaktører (NFR, IN, RFF, EU etc) eller internt i 

bedriften eller institusjonen. Prosjektene har bidratt til nye / videreutvikling av produkter og 

tjenester i bedriftene og til 3 bedriftsetableringer. Videre har prosjektene bidratt til 

kompetanseoppbygging via en rekke master- og PhD-grader, og bidratt med ny og viktig 

kunnskap til bedriftene. 

 

Finansiering av programmet 

MABITs store utfordring er mangelen på en forutsigbar og langsiktig finansiering. Den 

regionale finansiering fra fylkeskommunene ble betydelig redusert etter 2012 på bakgrunn av 

endringer i deres rammer, inkludert ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift som gikk 

ut (Figur 1). Fylkeskommunene signaliserer at de er positive til å støtte MABIT, men har ikke 

samme mulighet til finansiering tilsvarende den MABIT mottok i 2011 og 2012.  Følgelig har 

det ført til en nedgang i antall innvilget prosjekter og en redusert prosjektportefølje (Figur 5).  

MABIT ønsker å øke budsjettrammen. I forkant av 2018 ble det igjen søkt om økt bevilgning 

fra Nærings- og fiskeridepartementet. MABIT forholder seg dog enda til de samme rammene 

fra NFD, 6 MNOK i året. Større nordnorsk oppslutning rundt programmet har likevel gjort at 

rammen for programmet har økt noe fra 2017, men har ikke nådd et slikt nivå som 

programmet oppnådde i årene fram til 2012. I disse årene hadde MABIT nesten dobbelt så 

mange aktive prosjekter (40 og 44 i hhv 2011 og 2012) sammenlignet med 2015 og 2016 som 

begge hadde 24 aktive prosjekter. Som beskrevet tidligere har økt bevilgning ført til økt 

portefølje og det var 36 aktive prosjekter i 2018. På grunn av økt søknadstilfang i 2018, 56 

søknader, mot 19 søknader i 2015, bevilget MABIT til sammen midler 12,34 MNOK til 23 

prosjekter (Figur 5). Det minnes om at MABIT samme år har mottatt 8,5 MNOK i statlig og 

regional finansiering, og potensielt 10,5 – 11,5 dersom NFK innvilger 1 MNOK eller mer, 

som igjen utløser 1 MNOK fra SNN. Med prosjektbevilgning på 12,34 MNOK i tillegg til 

drift på 1,59 MNOK i 2018 går MABITs resultat for 2018 potensielt 5,43 MNOK i minus. 

Dette har vært mulig, da MABIT har vært forsiktig og nøktern i tildelinger og alltid hatt en 

buffer som har sikret at programmet kan jobbe proaktivt og utlyse nye midler ved års start. 

Denne bufferen er nå forsvinnende liten og hindrer MABIT i å opplyse om framtidige 

utlysninger før nye penger er sikret. Det er en stor utfordring for MABIT at den regionale 
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støtten er kortsiktig og noen gang kommer etter at utlysninger og bevilgninger gjøres. Dette 

hindrer rekruttering, informasjon/kommunikasjon fra programmet og dermed initiering av 

prosjekter for næringen. 

Som figur 5 illustrerer, så finansierte MABIT flere prosjekter i 2018 enn i årene 2011 og 

2012, men med mindre midler til prosjektene. Dette illustrerer MABITs nøkternhet i 

bevilgningene. MABIT er nødt til å kutte i budsjettene til flere av prosjektene for å kunne 

realisere dem. Med tanke på at kostnader blir høyere over år, representerer dette en utfordring 

for programmet og ikke minst for prosjektene som innvilges støtte. Flere prosjekter 

rapporterer via framdrifts- og sluttrapportering at de har problemer i forbindelse med 

gjennomføring av prosjektene som følge av stramme og tidvis urealistiske budsjetter. 

I 2018 kunne MABIT annonsere om noe mer søkbare midler, noe som førte til at 

prosjekttilfanget økte betraktelig. Dette illustrerer at det eksisterer et potensial i landsdelen til 

å initiere enda flere prosjekter for industrien. Den store søkermassen sikrer høy kvalitet på 

prosjektene. 

 

 

Figur 5.  MABIT prosjektbevilgninger i perioden 2011-2018 sammenlignet med antall prosjekter som 

ble innvilget. 
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Referanser: 

 

Regjerings strategier: 

• Marin bioprospektering-en kilde til ny og bærekraftig verdiskapning (2009) 

• Nasjonal strategi for bioteknologi 2011-20. 

• Kjente ressurser – uante muligheter. Regjeringens bioøkonomistrategi (2016) 

• Ny vekst, stolt historie. Regjeringens havstrategi (2017) 

• Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling. Regjeringens Nordområdestrategi (2017) 

Stortingsmeldinger:  

• Sjømatmeldinga 2012-13-Verdens fremste sjømatnasjon. 

Forskningsprogrammer: 

• NFR: BIOTEK 2021 – bioteknologi for verdiskapning 

• Innovasjon Norge: Bioraffineringsprogrammet (2013) 

• Horizon 2020 / Fokusområde Blue Growth, EU  

Rapporter: 

• Verdiskapning basert på produktive hav 2050 (2012)- SINTEF på oppdrag fra DKNVS 

og NTVA. 

• Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge (2013) –kunnskapsinnhenting, 

|SINTEF, Norut og HI 

• BioVerdi - et prosjekt som fremmer konkrete tiltak for økt vekst i bionæringene” 

(2014) er et innspill til politikere og myndigheter om hvordan vekstpotensialet kan 

utløses. 

Internasjonale rammevilkår 

• FNs Bærekraftsmål  
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VEDLEGG 1 

 

MABIT-prosjekter innvilget i 2018 med populærvitenskapelig sammendrag 

 

AF: Akvakultur og fiskehelse 

BS: Bioprospektering 

UB: Utnyttelse av marine restråstoff / marine ressurser 

BA: Bioteknologi annet / andre sektorer 

 

 

AF0083 «Optimization of ensiling as a method for preserving macroalgal biomass 

OpEnMac)», Nord Universitet 

 

OpEnMac utvikler enkel og energieffektiv teknologi for preservering av 

kommersielt dyrket tang for langvarig lagring for bruk som råstoff for 

industrien. 

 

AF0084 «Test av tropiske reker som vannrenser i oppdrett», Ecomarine Seafarm AS 

 

Vi vil teste om «scampi» kan nyttiggjøre seg fôrspill fra oppdrett av rognkjeks, 

og slik bidra til økt bærekraft og bedre økonomi ved bedre fôrutnyttelse og 

mindre avfall. 

 

AF0085 «Eksperimentell testing av ny veterinærmedisin mot lakselus», Salmo Pharma 

 

Salmo Pharma søker bistand hos Mabit for å teste ny veterinærmedisin mot 

lakselus. Et positivt resultat vil kunne ha stor betydning for fiskevelferd og 

laksenæringen. 

 

AF0086 «Testing of different production systems  for Nori algae in Northern Norway  

(NORI-PROD)», Salten Havbrukspark 

 

Salten Havbrukspark og PolarAlge ønsker å etablere produksjon av fjærehinne 

(Nori), som er velsmakende verdifulle alger egnet til sushilaging.  

 

 

AF0087 «Patenterbar analysemetode for måling av smoltutvikling til bruk ved 

kommersielle settefiskanlegg», Mizar Bio AS 

 

Mizar Bio ønsker å utvikle en ny analysemetode for måling av smoltutvikling 

hos laks som kan utføres ute på settefiskanleggene. 

 

AF0088 «O2 og N2 Nanobobler for økt overlevelse av levendefanget fisk og økt 

holdbarhet av ferskfisk», Vesteraalens AS 

 

Nanobobler av O2 og N2 endrer vannets egenskaper. Dette gir økt overlevelse 

av fisk etter fangst og under transport, samt 1-2 uker økt holdbarhet på ferskt 

råstoff. 
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AF0089 «Plant hormones as growth stimulants in an early critical cultivation stage of 

Macro algae seedling», Eukaryo ABC 

 

Prosjektet skal videreutvikle vekstmedium for gametofytter/sporofytter av 

makroalger ved tilførsel av plantehormoner og næringskulturer som 

intensiverer vekst og kvalitet i tidlig kultiveringsfase 

 

 

AF0092 «Towards sustainable salmon feeds: the use of defatted microalgal-meal as a 

protein source», Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) 

 

Mikroalger har stort potensial til å erstatte fiskemel i laksernæring. I dette 

forsøket skal vi etterforske effekt av «defatted» mikroalger i laksefôr med 

spesielt hensyn til vekst, helse og filetkvalitet.  

 

 

 

BS0085 « Novel Cas9 nuclease for controlled bacterial genome editing (Cont-Cas9)», 

UiT Norges arktiske universitet 

 

Genredigering med CRISPR/Cas9 har blitt et sentralt verktøy for forskere. Ved 

hjelp av nye DNA-reparasjonsenzymer skal systemet nå også kunne brukes for 

genredigering i bakterier. 

 

 

BS0086 «Exploration og an anticancer marine natural product mimic», UiT Norges 

arktiske universitet 

 

 

Prosjektet innebærer kartlegging av anticancer aktivitet mot et utvidet panel av 

kreftceller og virkningsmekanismen til en kjemisk fremstilt etterligning av et 

marint naturstoff isolert fra arktiske farvann. 

 

 

BS0087 « Establishing high cell-density culture facilities in Department of Chemistry 

lab located in Barents Biocentre Lab», UiT Norges arktiske universitet 

 

 

Dette prosjektet vil optimalisere fermenteringsprosessen for laboratorieskala 

produksjon av bakterielle kulturer, på utstyr tilgjengelig i Barents Biocentre 

Lab. Som testeksempel vil bakteriekultur fra flere pågående prosjekter benyttes. 

 

 

BS0088 « PArFUm 2 (2018-2019)», Polar Algae AS 

 

 

PArFum 2 skal oppskalere ekstraksjon av bioaktive molekyler fra 2 polare 

makroalger med stort markedspotensial. 
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BS0089 «ChimPol - Chimeric DNA polymerases as enzymatic drivers for single cell 

genomics», UiT Norges arktiske universitet 

 

 

Med utgangspunkt i marine polymeraser som amplifiserer DNA med høy 

nøyaktighet vil en ved hjelp av fusjonering til dsDNA bindende proteiner 

videreutvikle enzymene til et unikt verktøy innenfor studier på enkeltceller fra 

biologiske prøver.  

 

 

BS0090 «Screening pipeline for exploring a unique marine fungi collection 

(FunScreen)», UiT Norges arktiske universitet 

 

FUNSCREEN prosjektet skal etablere automatiserte enzymassays hos Marbio 

for å identifisere nye enzymer i en unik samling av marine sopper. 

Automatiserte analyser vil bidra til at flere prøver kan analyseres og dermed 

øke sjansen for at nye enzymer for molekylære applikasjoner kan identifiseres. 

 

 

BS0091 «A MARine derived compound against CANcer (MarCan)», UiT Norges 

arktiske universitet 

 

 

MarCan-prosjektet skal videreutvikle et nytt og lovende molekyl med opphav i 

et marint dyr, slik at det i framtiden kan brukes som et legemiddel mot 

blodkreft. 

 

 

UB0071 « Process monitoring of enzymatic hydrolysis by low-field NMR 

spectroscopy», Nofima 

 

 

Restråstoff fra fiskeindustrien kan inneholde små mengder verdifulle stoffer 

som brukes bl.a. i legemidler. Magnetisk resonans tilpasses for å styre 

utvinningsprosessen og finne disse stoffene.  

 

 

 

UB0072 «Produksjon av kollagenhydrolysat fra torskeskinn», Linken Næringshage 

Båtsfjord 

 

Vi ønsker å utvikle og produsere kollagenhydrolysat fra ferskt og fryst 

lokalprodusert torskeskinn som kan testes i markedet. 

 

 

BA0003 « Structure based rational engineering of T4-like DNA ligase (T4-Next)», UiT 

Norges arktiske universitet 
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T4 DNA ligase er et enzym som brukes far a skjote sammen DNA fragmenter. 

Enzymet kan karakteriseres som en "arbeidshest" da det inngar i en rekke 

molekylarbiologiske analyser, inkludert Next-generation sequencing 

teknologier. Dette prosjektet har som mal a utvikle varianter av T4 med 

forbedrede egenskapene gjennom a utnytte ikke-publisert kunnskap om den 

tredimensjonale strukturen til T4. 

 

 

BA0004 «Rein - plussprodukt», Bugøynes Produksjon AS 

 

 

  Vi ønsker å øke utnyttelsen av restråstoff fra Reinsdyr. 

 

BA0005 «Structural studies to enable multitargeted kinase inhibitor design against 

Alzheimer's disease», UiT Norges arktiske universitet 

 

 

Overaktivitet av flere protein kinaser forårsaker Alzheimers sykdom. Dette 

prosjektet tar sikte på å vise via krystallografi hvordan et virkstoff kan 

optimeres til å hemme to slike kinaser samtidig. 

 

 

BA0006 «Wound dressing with advanced healing properties from bacterial cellulose», 

Norut Narvik AS 

 

 

Dette prosjektet handler om utvikling av et sårbehandlingsprodukt, med 

avanserte helbredende egenskaper.  

 

 

 

I tillegg bevilget MABIT i 2018 til følgende andre prosjekter; 

 

 

AP0021 Konferanse Biomarin industri Tana 2018 

 

AP0022 Konferanse Biomarin industri Alta 2019 
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 VEDLEGG 2 

 

MABIT-prosjekter avsluttet i 2018 

 
AF: Akvakultur og fiskehelse 

BS: Bioprospektering 

UB: Utnyttelse av marine restråstoff / marine ressurser 

De populærvitenskapelige sammendragene av prosjektresultatene er godkjent av prosjekteier.  

 

AF0072 «Økt kvalitet i snøkrabbeindustrien gjennom hindring av misfarging - 

NoBlueCrab», Nofima 

 

I NoBlueCrab har Nofima vist at blant de produkter som ble testet er det 

kommersielt tilgjengelige produktet 4-heksylresorsinol best i å forhindre 

blueing i kokte og råe snøkrabbekluster, både før og etter eventuell frysing. 

 

AF0074 «Utvikling av teknologi for å indusere sterilitet hos Atlantisk laks», ACD 

Pharmaceuticals 

 

Prosjektet har bidratt sterkt til utviklingen av dnd-MO som et effektivt og 

sikkert nytt verktøy for masseproduksjon av reproduktivt steril laksefisk til 

oppdrettsnæringen, og har muliggjort videreføring av prosjektet mot fremtidig 

registrering av dnd-MO . 

 

AF0075 «Mikrobiota og helse hos laks oppdrettet under arktiske forhold i Finnmark», 

Cermaq Norway 

 

Prosjektet ga viktig erfaring og kunnskap om samspillet mellom mikrobiota i 

tarm og hud, fôr, miljø og sykdom, og avdekket kunnskapshull som må fylles 

for utviklingen av fôr tilpasset laks i arktiske strøk.  

 

AF0076 «Attraktanter av lakselus i fôr til rognkjekkes for å øke appetitt på lus», Lerøy 

Aurora AS 

 

Lakselus er en stor utfordring i lakseoppdrett. Rognkjeks har blitt en 

ettertraktet rensefisk i nord, men utfordringen er at det er under 50 % av 

rognkjeksen som er effektive lusespisere. I dette prosjektet introduserte vi 

rognkjeksen for en attraktant før de blir satt ut sammen med laks i merd. Ved å 

tilsette attraktant i fôret kan man gjøre rognkjeksen kjent med smaken og lukta 

av lus i forkant av utsett, og kanskje gjøre den mer effektiv som rensefisk ved at 

en større andel rognkjeks spiser lus. Resultatene viser at rognkjeks fôret med 

attraktant har spist signifikant mer lus enn kontrollgruppen.  
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AF0080 «Mikrobiota- og metabolittprofiler som markører for vekst og tarmhelse hos 

opprettslaks», BioMar 

 

  Studien har generert ny kunnskap om mikrobiota og metabolittsammensetning i 

laksetarm, og har identifisert enkelte metabolitter og bakteriegrupper assosiert 

med god vekst og tarmhelse. 

 

AF0081 «Effekt av hjelpestoff på stresstoleranse hos reker (Pandalus borealis)», 

Møreforskning Ålesund AS 

 

I prosjektet ble det undersøkt om et organisk hjelpestoff kunne gi levende reker 

for kommersiell omsetning økt stresstoleranse under transport og 

mellomlagring, 

 

BS0076 «Marine DNA polymerases as engines for Singe Cell Genomics», UiT Norges 

arktiske universitet 

 

Marine DNA polymeraser er videreutviklet ved hjelp av rational design 

analyser og mutagenese og vil kunne benyttes for isotermisk amplifisering av 

DNA som krever høy nøyaktighet. 
 

 

BS0078 «Preklinisk musestudie på omega-3 kosttilskudds effekt for å forhindre kronisk 

leversykdom», Olivita  

 

Resultatene fra målingene viste at begge oljene gav cirka 25% reduksjon i 

makrovaskulær steatose, p< 0.05 for olje 1 og p< 0.003 for olje 2. 

Mikrovaskulær steatose, hepatocellulær, fritt lever kolesterol, kolesterol estere 

og triglyserid innhold ble ikke signifikant påvirket av olje 1 mens 

kombinasjonen av olje 2 viste en signifikant reduksjon i lever kolesterol estere. 

 

BS0082 «Bioactivities evaluation of Fucoidans extracted from seaweed harvested in 

Northern-Norway», Polar Algae AS  

 

Prosjektet har sett på ulike bioaktiviteter i polysakkaridrike ekstrakt fraksjoner 

fra makroalger som vokser i Finnmark for å evaluere det kommersielle 

potensialet. Flere arter høstet på utvalgte tidspunkt fra Finnmarkskysten viser 

lovende bioaktivitet, spesielt i testmodeller for aktivitet som er etterspurt av 

kosmetikk/industrien. 

 

BS0085 «Novel Cas9 nuclease for controlled bacterial genome editing (Cont-Cas9) », 

UiT Norges arktiske universitet 
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Genredigering med CRISPR/Cas9 har blitt et sentralt verktøy for forskere. Ved 

hjelp av nye DNA-reparasjonsenzymer skal systemet nå også kunne brukes for 

genredigering i forskjellige organismer. 

 

UB0069 «Valorizin loval marine raw rest materials into high-value bioplastic and 

biosurfactants», Norut Tromsø AS 

 

The project showed that rest raw materials and other waste streams from the 

local fish industry can serve as feedstocks for biopolymer and biosurfactant 

production. A follow-up NFR project is ongoing.  

 

 

BA0001 «Development of new method for reduction og unwanted drug uptake in liver: 

Part 1, Synthesis», Norut Tromsø AS 

 

I dette prosjektet ble det syntetisert nye karbohydrat-konjugater for å 

redusere uønsket leveropptak av legemidler. 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3 

 

Kontantstrøm for MABIT programmet 2018 (i 1000 NOK) 
    

FINANSIERING 2016 2017 2018 

Nærings- og fiskeridepartementet, grunnbevilgning 0 12 000 6 000 

Troms fylkeskommune 2 300 0 2 300 

Nordland fylkeskommune 750 0 0 

Finnmark fylkeskommune 0 0 0 

Sparebanken Nord-Norge 0 0 0 

Inntekter BIOPROSP 0 1 666 150 

Renteinntekter  107 82 95 

SUM FINANSIERING 3 157 13 748 8 545 

    

UTGIFTER TIL PROGRAMMET 2016 2017 2018 

Lønn & sosiale kostnader  743 861 893 

Husleie, telefon, regnskap etc. NI 272 280 280 

Reiseutgifter: styre + koordinator 59 137 104 

Styrehonorar 250 189 192 

Infoaktiviteter 1 25 5 

Andre adm.kostnader 270 143 114 

Drift programmet 1 595 1 635 1 588 

    

Forbruk av disponible midler 2016 2017 2018 

MABIT utbetaling/disponering til FoU prosjekter 5 585 5 520 6 137 

Utgifter til Bioprosp 613 1 630 47 

Forbruk av disponible midler 6 198 7 150 6 222 

Netto kontantstrøm for året 4 637 4 965 735 

    

Likvide midler pr 1/1 8 024 3 387 8 352 

Likvide midler pr 31/12 3 387 8 352 9 087 

    
MABIT fikk følgende bevilgninget i 2017 og 2018 som vil bli 

innbetalt i 2019: 

   

Troms fylkeskommune 4,6 MNOK. 

Nordland fylkeskommune 1 MNOK 

Finnmark fylkeskommune 350 000 NOK 

Sparebanken Nord-Norge 1 MNOK* 

    
* Bevilgning på inntill 3 MNOK fra SNN hvis vilkår om støtte fra 

samtlige bidragsytere i finasieringsplanen gjelder    
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Til Norinnova Technology Transfer AS 

 
 

 
Rapport om faktiske funn  
 
 

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende 
Norinnova Technology Transfer AS sin regnskapsrapport, datert 30.4.2019, for prosjektet 
"MABIT-programmet 2018". I rapporten fremgår det at påløpte driftskostnader i perioden 
01.01.2018 til 31.12.2018 utgjør kr 1 588 304. Oversikten under oppsummerer prosjektregnskapet 
for 2018: 

 
 
 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 
 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurdering av riktighet av regnskapsrapportens 
påløpte driftskostnader og oppsummeres som følger: 
 

1. Vi har kontrollert at regnskapsrapporten stemmer overens med rapporter fra 
finansregnskapet til Norinnova Technology Transfer AS for perioden 01.01.2018 til 
31.12.2018.  

 
2. Vi har kontrollert at innrapporterte timekostnader er i henhold til påløpte lønnskostnader 

for ansatt koordinator i prosjektet, eventuelt at andre lønnskostnader er basert på 
løpende registrering i et timesystem og at timesats er i henhold til tilsagnsbrev fra 
finansiører. 

 

Tilskudd 2 018 Driftsutgifter
Budsjett 

2018
Regnskap 

2018

Grunnbevilgning NFD 6 000 000 Lønn, sosiale kostnader 760 000 846 627

Troms fylkeskommune 2 300 000 Lønn/sosial (innleid) 100 000 46 750

Nordland fylkeskommune 2 000 000 * Husleie, regnskap etc 304 000 280 000
Finnmark  fylkeskommune 200 000 Reisekostnader 220 000 104 326
Sparebanken NN stiftelse 1 000 000 * Styrehonorar 2015 220 000 191 523

Sum Driftsinntekter 8 500 000 Infoak tiviteter 35 000 4 733
* Søknad om innvilgning av tilskudd utsatt Andre direk te driftskostnader 160 000 114 345

til våren 2019 Sum driftsutgifter 1 799 000 1 588 304

Aktive prosjek ter 7 128 645 6 221 766

Sum drift og prosjektkostnader 8 927 645 7 810 070
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3. Vi har på stikkprøvemessig basis påsett at de bokførte eksterne kostnadene tilknyttet 
prosjektet samsvarer med underliggende dokumentasjon.  
 

4. Vi har kommentert avvik fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
 
 
 
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
 

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at driftskostnader i regnskapsrapporten på totalt    
kr 1 588 304 stemmer overens med rapport fra finansregnskapet til Norinnova 
Technology Transfer AS. Kostnadene på prosjektet er påløpt i perioden 01.01.2018 til 
31.12.2018. Prosjektregnskapet viser også kostnader for aktive prosjekter kr 6 221 766. 
Imidlertid er ikke disse prosjektene inkludert i regnskapet til Norinnova Technology 
Transfer AS og dermed ikke en del av denne uttalelsen. De ulike prosjektene leverer egne 
revisorgodkjente prosjektregnskap til MABIT-programmet.  
 

b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at regnskapsposten "Lønn, sosiale kostnader" på    
kr 846 627 består av faktiske lønnskostnader inkludert feriepenger, arbeidsgiveravgift og 
øvrige personalkostnader for prosjektkoordinator. I posten øvrige personalkostnader 
inngår pensjonspremie og personalforsikring for 2018, samt etterfakturering for 2017, 
totalt kr 101 862.  
 
Posten inkluderer kun disse kostnadene, og kostnaden er kontrollert mot innberettet 
beløp uten avvik.  
 
Regnskapsposten lønn/sosiale kostnader (innleid) omfattes av punkt c).  
 

c) Med hensyn til punkt 3 har vi på stikkprøvemessig kontrollert eksterne utlegg mot 
underliggende dokumentasjon. Ingen vesentlige feil eller avvik er påvist.  
 

d) Med hensyn til punkt 4 har vi ikke grunnlag for å kommentere avvik fra godkjent 
kostnadsbudsjett og finansieringsplan. Se kommentar nedenfor: 
 
I tilsagnsbrev fra både Troms Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune er det 
beskrevet størrelse på støtteandel fra den enkelte fylkeskommune basert på et 
totalbudsjett for ulike finansiører.  Tilskuddene skal dekke drift av programmet samt 
delfinansiere underliggende prosjekter som har fått innvilget støtte fra MABIT. 
Regnskapsrapporten for MABIT-programmet 2018 viser driftskostnader knyttet til drift 
av programmet samt utbetalinger til prosjekter som har fått tilskudd fra MABIT. 
Prosjektutbetalingene i regnskapsrapporten for 2018 består av overførte midler fra 
tidligere tilsagnsperioder (2014-2017) og midler for inneværende tilsagnsperiode.   

Videre varierer finansieringen av MABIT-programmet fra tilsagnsperiode til 
tilsagnsperiode. Med bakgrunn i dette mener vi at regnskapsrapporten ikke gir grunnlag 
for å måle støtteandel eller kommentere avvik fra godkjent kostnadsbudsjett. For å kunne 
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måle støtteandel og budsjettavvik mener vi at det må settes opp en regnskapsrapport per 
tilsagn/prosjektperiode hvor tilhørende driftskostnader og prosjektkostnader er allokert. 

Vedrørende tilskudd fra Nordland Fylkeskommune er søknadsbehandling av tilskudd 
utsatt til våren 2019, og dermed foreligger det ikke tilsagn per rapporteringstidspunkt. 
Vedørende tilskudd fra Sparebanken Nord-Norge Stiftelsen er dette tilskuddet avhengig 
av at selskapet innvilges tilskudd fra Nordland Fylkeskommune jf ovenfor.  

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at 
regnskapsrapporten ikke inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår 
kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne 
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører 
kun prosjektregnskapet som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Norinnova 
Technology Transfer AS som helhet. 

Tromsø, 10. mai 2019 
PricewaterhouseCoopers AS 

Ørjan Renø 
Statsautorisert revisor 
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