
UTKAST 

 

Partnerskapsavtale 2017 – 2019 

mellom 

Øyer kommune (ØK) og Inkubatoren ved Skåppå Kunnskapspark AS 

 

1) Avtalen regulerer samarbeidet mellom partene der Skåppå har ansvar for å drifte 

Inkubatoren i Lillehammer-regionen. Inkubatoren skal være en mulighet for gründere og 

eksisterende bedrifter som har etablerer- og utviklingsprosjekter med et særlig 

vekstpotensial over tid. 

 

2) For kommunene i Lillehammer-regionen, er Inkubatoren et av flere virkemidler som gjennom 

et samspill, skal utgjøre den helhetlige satsingen på gründerskap, vekststimulans og 

innovasjonsprosesser. 

 

3) Driften av Inkubatoren skal skjøttes slik at den er kvalifisert for SIVA-støtte. Dersom 

Inkubatoren endrer plassering i SIVAs rangeringssystem i løpet av avtaleperioden, kan 

Skåppå be om reforhandling av avtalen. 

 

4) Inkubatoren skal gi gründere og eksisterende bedrifter med ambisjoner, tilgang til 

profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Alle gründere som møter 

kvalifikasjonskravene til Inkubatoren, fra kommunene i regionen, skal få tilbud om deltakelse 

dersom de ønsker det. 

 

5) Inkubatoren skal drives på ikke-kommersielt grunnlag der driftsansvaret tilligger Skåppå. 

 

6) Inkubatoren skal bemannes av kvalifisert personell tilsvarende minst et årsverk og der én 

konkret person skal ha hovedansvar for driften av Inkubatoren. Skåppå har ansvar for å sikre 

at denne betingelsen til enhver tid er innfridd.  

 

7) Næringssjefen eller den han bemyndiger, har anledning til å føre tilsyn med Inkubatorens 

drift.  

 

8) Næringssjefen eller den han bemyndiger, fastsetter årlig sammen med Inkubatorlederen, 

måltallene for Inkubatorens virksomhet i Lillehammer-regionen. Basert på disse måltallene, 

skal det årlig fremlegges en prestasjons- og økonomirapport for Inkubatoren.  

 

9) Dersom Inkubatoren kommer i en situasjon der forutsetningene i denne avtalen ikke kan 

oppfylles, skal kommunen underrettes.  

 

10) Denne avtalen gjelder i tre år fra og med 2017 til og med 2019, men utbetaling av det årlige 

tilskuddet betinger at punktene 1 – 9 oppfylles. I motsatt fall opphører avtalen. Det årlige 

tilskuddet i avtaleperioden er på kr 75.000. 

 

 

 

Øyer kommune        Skåppå Kunnskapspark AS 


