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Bakgrunn og sammendrag - forprosjekt 
Vi står overfor store klimautfordringer som krever omstilling mot mer bærekraftige 
forretningsmodeller og produksjon. Markedet etterspør mer klimavennlige løsninger, og store 
innkjøpere stiller stadig strengere krav til bærekraft hos sine leverandører. Energiselskapene 
i Gudbrandsdalen er eksempler på slike aktører, der de i økende grad stiller strengere krav til 
bruk av klimavennlige maskiner i tjenester de kjøper inn. De ønsker å være sentrale 
bidragsytere til å helelektrifisere samfunnet basert på deres fornybare kraftproduksjon og 
kunnskap om fremtidens løsninger.  

Med dette som bakgrunn tok energiselskapene i Lillehammer og Gudbrandsdalen sammen 
initiativ til å søke om midler for å finansiere et forprosjekt som skal bidra til å adressere dette, 
samt sette Gudbrandsdalen på kartet som en “Smart og Grønn Dal”. I dette begrepet ligger 
det flere muligheter for energiselskapene: 

• Bidra til elektrifisering av samfunnet.  

• Bidra til ny grønn næringsutvikling og vekst i regionen basert på teknologi og digitale 
løsninger.  

• Etablere grunnlag og plattformer for knoppskyting av egne næringsinitiativ/ 
forretningsmodeller. 

• Utøve samfunnsansvar, både overfor lokalsamfunn, region og de globale 
klimautfordringene. 
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• Bidra til merkevarebygging av regionen som en “grønn” region hvor det er attraktivt å 
etablere seg. 

 
Klima og bærekraft blir et konkurransefortrinn  
Energiselskapene i Gudbrandsdalen ser at samarbeid gjør dem sterkere, og ønsket derfor å 
bruke forprosjektet til å utfordre resten av næringslivet og kommunene til en dugnad, en 
dugnad for grønn vekst – «Den Smarte Grønne Dalen». Ved å bevisstgjøre næringslivet og 
markedet generelt har vi store muligheter til å påvirke utviklingen i Gudbrandsdalen i en 
grønnere og mer bærekraftig retning.  

Nye arbeidsplasser må være grønne og bærekraftige. Ikke fordi Innlandet har mål om å være 
klimanøytralt innen 2025, men fordi vi erfarer at det er et økende krav i markedet og et stort 
potensial for ny vekst. En satsing på klima og bærekraft vil framover gi konkurransefortrinn i 
markedet. 
Dette gjelder bl.a. muligheter for etableringer innenfor miljøteknologi, bærekraftige bygg, 
bærekraftig reiseliv, skogbasert bioøkonomi osv. I dette har kommunene en viktig rolle. Ved 
f.eks. innkjøp av varer og tjenester ligger det muligheter for å stille miljøkrav og bidra til nye 
lokale løsninger.  I forprosjektet ble det kartlagt at det offentlige i Lillehammer og 
Gudbrandsdalen kjøper inn varer og tjenester for 2-3 milliarder kroner i året, og vil ha en stor 
påvirkningskraft om de vektlegger bærekraftige løsninger i større grad enn i dag. En slik 
omstilling kan i tillegg bidra til at Gudbrandsdalen tar en ledende posisjon i utvikling og tilbud 
av bærekraftige løsninger og forretningsmodeller, som kan danne nye inntektsgrunnlag og 
muligheter for vekst og utvikling.   

På oppdrag fra energiselskapene søkte derfor Skåppå om støtte fra Fylkeskommunen for å 
gjennomføre et forprosjekt, med mål om å etablere et større, langvarig prosjekt som skal bidra 
til å skape bærekraftig innovasjon i Gudbrandsdalen. Dette skal igjen bidra til å etablere 
lønnsomme arbeidsplasser og bygge viktig kompetanse i regionen.  
 

Metode: Næringsanalyse og Smart Spesialisering (S3) 
For å finne hvilke områder vi bør fokusere på i dette prosjektet, har vi tatt utgangspunkt i 
metoden «Smart Spesialisering (S3)». Smart spesialisering er en stedsbasert utviklingsstrategi 
som utnytter regionens fortrinn. S3 bygger på innsikten om at regioner er bedre i stand til å 
finne løsninger ut fra sine forutsetninger på hvordan forskning og næringsutvikling skal 
kombineres. Vi tar derfor utgangspunkt i de næringene som allerede står sterkt i regionen, og 
bruker den kompetansen vi allerede sitter på der i arbeidet for å øke den bærekraftige 
innovasjonen.  
 
«Smart spesialisering» handler også å styrke koblingene mellom FoU-institusjoner og 
næringslivet. Framtidas løsninger krever mer avanserte løsninger, teknologisk og 
kunnskapsmessig. En grønn vekststrategi for Gudbrandsdalen handler i hovedsak om å utnytte 
kompetansen på energiforedling, et bærekraftig næringsliv, og gode kortreiste opplevelser til 
å utvikle beslektede forretningsområder. FoU blir stadig viktigere i dette arbeidet. 
 
Et metodisk utgangspunkt i S3 er en såkalt «quadrupple helix»-analyse hvor forholdet mellom 
næringsvirksomhet, forskning/utdanning og regional forvaltning og politikk, i tillegg til 
samfunn, natur og frivillighet kartlegges. En slik analyse gir en oversikt over våre naturlig 
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fortrinn og styrker, som vi bør bygge videre på i arbeidet for å posisjonere oss i 
utviklingsarbeidet.   
 

Gjennomføring – forprosjektet 
 

Forprosjektet er gjennomført i tre deler:  
1. Rudihagen AS har på oppdrag fra Skåppå gjennomført en S3 næringsanalyse i et 

bærekraftig vekst-perspektiv for å beskrive nåsituasjon og potensiale. Hovedfunnene 
i analysen er en kartlegging av regionens næringssammensetninger og leverandører. 
Konkret har vi gjennomført en: 

a. Nåsituasjonsanalyse av næringslivet - og svart på hvilke ressurser og fortrinn vi 

kan bygge på for å øke den grønne innovasjonen.  

b. Samt gjennomført en markeds og trendanalyse, herunder; 
i. betydningen av det grønne skifte og andre drivere 

ii. behovet for økt FoU og samhandling 
iii. videreutvikling av samarbeidet mellom næringsliv og det offentlige 

2. Vi har gjennomført kompetanseheving dels basert på analysen og teorier om 
bærekraftig vekst, samt forankring av tankesettet hos næringslivet og offentlig sektor 
i Gudbrandsdalen. Vi har også gjennomført arbeidsverksted innen utvalgte næringer 
for å teste ut arbeidsmåter for å realisere mer bærekraftig innovasjon i regionen.  

3. På bakgrunn av analysen, gjennom kompetanseheving og forankrings-prosess samt 
erfaringene har vi utviklet et forslag til ny strategi for grønn vekst for 
Gudbrandsdalen. 

 
I tillegg har vi jobbet kontinuerlig med kommunikasjon utad gjennom egen hjemmeside 
(krafttak.net), media og sosiale medier. Helt konkret har vi:  

1. Forankret ide hos lokale medieaktører 
Tungt arbeid å forankre hos lokalt media når et forprosjekt er «lite håndfast». Men vi 
synes likevel vi har klart å skape en optimisme og positivitet både blant FOU aktører, 
offentlige og private næringsliv.  

2. Mediaoppslag 
4 kronikker/innlegg GD, avisoppslag i Norddalsavisene og en sending på NRK 
distriktsnyhetene. 

3. Forankring Gudbrandsdalstinget 
Prosjektet har blitt presentert 2 ganger i Gudbrandsdalstinget (april og november 
2019). 

4. Forankre prosjektet hos andre viktige næringsaktører 
Drevet aktivt påvirkningsarbeid overfor potensielle alliansepartnere som 
forskningsmiljøer og investormiljøer  

Målet har vært å forankre prosjektet både politisk, i næringslivet og blant befolkningene 
generelt. Dette er avgjørende for å skape engasjement rundt prosjektet slik at vi får inn flere 
ressurser og bidragsytere i arbeidet videre. 

Funn i analysen 
 
Over halvparten av næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalens kan sies å være del av 
«rekreasjonsnæringen», dvs. har en stor del av sin omsetning fra besøkende og 
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deltidsinnbyggere i regionen. De besøkendes hovedformål er normalt rekreasjon 
og opplevelser. Regionen har samtidig sterk kompetanse innen bygg- og anleggsvirksomhet, 
inklusive industriell virksomhet med leveranse mot Bygg og anleggsektoren (heretter BA). I 
deler av regionen arbeider over 50 % av menn i privat sektor innenfor BA-relatert 
virksomhet. Regionen har en lang landbrukstradisjon, noe som også har bidratt til sterke 
bedrifter og klynger på leverandør- og foredlingssiden i verdikjeden. Regionen eksportere en 
betydelig mengde fornybar energi, og har energiselskaper med konkurransekraft i det 
nasjonale strømmarkedet.  
 

  
 

Figur 1: Illustrasjon over næringsstrukturen i Gudbrandsdalen. 

Fire av fem bedrifter samarbeider strategisk med andre for å styrke sin daglige leveranse til 
kunde og/eller øke den løpende lønnsomheten. Nærmere halvparten av bedriftene gjør 
dette i stor grad. Bedriftene anser slik samarbeid som viktig.  
 
Bedriftene anser også samarbeid om innovasjon og utvikling som viktig. Nærmere 
halvparten har likevel ikke slik samarbeid, og mindre enn en av fem har utstrakt samarbeid 
om innovasjon og utvikling. De som har slik samarbeid virker derimot å ha bedre lønnsomhet 
enn gjennomsnittet.  
Bedriftene anser samarbeid med FoU-aktører langt mindre viktig enn samarbeid med andre 
bedrifter. Dette antas å ha sammenheng med relativt lite samarbeid om innovasjon/utvikling 
generelt.  
 
Regionens innbyggere har under gjennomsnittlig formal utdanning. Gudbrandsdøler har 
samtidig en «merkevare» som arbeidsomme og «til å stole på», høy realkompetanse, samt 
betydelig mobilitet. Dette gir konkurransekraft både for enkeltpersoner og bedrifter. I tillegg 
har en spisskompetanseklynger innenfor blant annet betong, bruk av tre i bygg, bygge- og 
anleggsledelse, elektrodrift og installasjon, kultur- og arrangementsvirksomhet, 
eiendomsutvikling og bygging i fritidssegmentet, drift av vannkraft- og energianlegg, 
strømsalg, melke- og kjøttproduksjon, meieridrift, fjøs- og utstyrsleveranser til 
landbrukssektoren, som i nasjonal målestokk er ledende innenfor sine nisjer.  
 
Overnevnte spisskompetanseklynger og konkurransefortrinn er relevante i næringsutvikling 
og vekst basert på bærekraftige verdier.  
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Veien videre – næringsstrategi for bærekraftig innovasjon og vekst i 
Gudbrandsdalen. 
 

Erfaringene fra forprosjektet har gitt oss en oversikt over hva det er størst behov for i 
Gudbrandsdalen i dag, og hvilke tiltak som vil gi størst effekt for å realisere mer bærekraftig 
innovasjon og vekst i regionen. Disse tiltakene har vi satt sammen i en næringsstrategi, som 
over tid skal bidra til tre delmål:  

• Å få flere sysselsatte innenfor forretningsmessig tjenesteyting og flere innovative 
leverandørbedrifter.  

• Å øke konkurransekraften i næringslivet ved å forsterke innovasjonsevne i bedriftene.  
• Å få et innovasjonssystem med godt samspill, læring og samarbeid mellom sentrale 

aktører i næringsliv, arbeidsmarked og frivillig sektor.  
 

Nytt innovasjonsløp for økt innovasjonsgrad 
Figuren nedenfor illustrerer enkelt hvordan et standard gründer- eller innovasjonsløp foregår 
i dag: I første ledd er det folkene som sitter med riktig kompetanse eller kreativitet som setter 
i gang prosessen, en såkalt gründer. Gründeren anses som viktig gjennom innovasjonsløpet. 
Gründeren ser muligheter, har gjennomføringsevne og innsatsvilje i utviklingsarbeidet. I et 
tradisjonelt innovasjonsløp er det som regel gründerens idé som danner grunnlaget for 
innovasjonen. For å realisere denne innovasjonen, er det avgjørende å hente inn tilstrekkelig 
kapital. Dersom personene eller selskapet ikke selv sitter på tilstrekkelig kapital, må de hente 
inn kapital fra eksterne aktører. Dette er ofte virkemiddelapparatet, banker og/eller private 
investorer.  
 

 
Figur 2: Illustrasjon av et standard gründerløp 

 
Innovasjonsgraden i Gudbrandsdalen er i dag lav sammenlignet med andre regioner i Norge. 
Dette illustreres blant annet i Figur 3, som viser at Oppland fylke hadde nest lavest antall 
innsendte patentsøknader i Norge mellom 2016 og 2018.  
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Figur 3: Patentsøknader med norsk søker, levert i Norge i årene 2016-2018. Hver søker er talt én gang per søknad. 

Gamle Oppland fylke har også hatt et vesentlig lavere nivå på FOU-midler enn 
landsgjennomsnittet, som illustrert i figur 4. Dette understreker at innovasjonsgraden er 
lavere enn andre, i hovedsak sentrumsnære strøk. 

 
Figur 4: Totale FoU-utgifter i 2017 som andel av bruttoprodukt 

 
Basert på disse tallene, og erfaringene fra forprosjektet er vår vurdering at Gudbrandsdalen 
trenger:  

1) Flere innovasjonsprosjekter iverksatt av etablerte bedrifter. 
2) Iverksetting og realisering av flere utviklingsprosjekter og forretningsideer.   
3) Økt tilgang på risikokapital for å kunne realisere utviklingsprosjekter.  
4) Flere folk med drivkraft og kompetanse for å drive utvikling- og innovasjonsarbeid.  
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Det kan være mange gode ideer i Gudbrandsdalen som ikke realiseres, på grunn av enten 
manglende tid, kapital, og kompetanse.  
 
Gjennom prosjektet Krafttak for grønn vekst ønsker vi å etablere et supplerende gründerløp 
som i større grad bidrar til å realisere innovasjon og vekst i Gudbrandsdalen.  
 
Figur 2 nedenfor illustrerer hvordan vi ønsker å legge opp et nytt innovasjonsløp, som et 
supplement til det tradisjonelle. Gjennom dette innovasjonsløpet ønsker vi å stimulere til og 
generere flere innovasjonsideer og prosjekter, forenkle tilgangen til risikokapital og jobbe 
aktivt for å rigge nye selskaper, og hente kompetente ledere og ansatte inn i disse. Ved å jobbe 
målrettet og langsiktig med dette, vil vi på sikt kunne få flere lønnsomme arbeidsplasser, økt 
kompetanse og flere tilflyttere. I tillegg har vi som mål at prosjektet bidrar til å bygge en 
gründerkultur i regionen, der det blir enklere og mer naturlig for innbyggerne å satse på nye 
ideer, videreutvikle sine konsepter og tørre å satse mer enn det gjøres i dag.  
 

 
Figur 5: Illustrasjon av supplerende gründer-/innovasjonsløp 

 
Dette innovasjonsløpet vil fungere på følgende vis:  
 

 

Kartlegging av muligheter 
 

For å bidra til å identifisere flere innovasjonsmuligheter i regionen, ønsker vi å arrangere 
regelmessige arbeidsverksted innen de ulike næringene som står sterkest i regionen. I 
arbeidsverkstedene vil vi bidra til idemyldring og utvikling av gode ideer, samtidig som at 
relevante aktører møtes og kobles i nye utviklingsprosjekter. Vi vil ta utgangspunkt i Smart 
Spesialiseringsmetoden, og bygge videre på metoden fra arbeidsverkstedene som ble 
utformet i forprosjektet.  
 
I forprosjektet avdekket vi at det er behov for slike arenaer. Steget fra en god 
innovasjonsidé til å utvikle den nok for å få støtte fra virkemiddelapparatet er lang, og 
mange har behov for å kobles med andre relevante aktører, eller videreutvikle ideen 
ytterligere før de kan få støtte fra for eksempel Innovasjon Norge. Disse 
arbeidsverkstedene vil derfor være et nytt trinn i virkemiddelapparatets innovasjonstrapp 
(se figur nedenfor), for å få flere gode ideer modne nok til å kvalifisere til støtte fra 
virkemiddelapparatet.  
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Figur 6: Illustrasjon av utviklingstrappa, med nytt trinn for arbeidsverksted 

 

Formen på arbeidsverkstedene vil bygge på erfaringene fra forprosjektet. Der brukte vi 
følgende modell:  

1. Det velges et tema basert på funnene i næringsanalysen.  
2. Relevante bedrifter, FoU, Frivillige organisasjoner og offentlig virkemiddelapparat 
inviteres inn for å arbeide med temaene/problemstillingene. Vi har foredrag for å 
beskrive bakgrunnen og mulighetene innen temaet, kreative arbeidsverksted for å 
arbeide frem nye ideer, og en avslutning for å oppsummere og konkretisere veien videre.  
3. Workshopene skal resultere i konkrete forslag til tiltak som igjen skal utredes med 
mål om å finne nye grønne innovasjoner, produkter og nye satsingsområder.   
 

 Koble på eiere 
Når ideene fra arbeidsverkstedene er konkretiserte, vil vi arbeide videre for å knytte 

ideene med størst potensial til relevante eiere. Dette kan være deltakere på arbeidsverkstedet 
som ønsker å ta ideen videre, eller andre aktører som sitter på riktig kompetanse til å 
videreutvikle ideen. I denne prosessen vil Skåppå utnytte vårt store nettverk i hele regionen, 
og koble på store og små aktører. Aktørene kan da etablere nye datterselskap for å arbeide 
videre med ideen gjennom dette, eller innarbeide ideen i eksisterende bedrift.  

  

Tilgang på kapital – etablere utviklingsfond 
Når ideene er koblet på riktige eiere, vil vi arbeide for å hente inn kapital for å 

videreutvikle og realisere innovasjonen. Mange aktører har ideer som ikke blir realiserte, fordi 
de er i en travel konkurransehverdag. Innovasjonsløp er risikofylt og tar fokus fra 
kjernevirksomheten. Risikoen ligger i at innovasjonen kan mislykkes eller kopieres av 
nabobedriften og bidra til tap av konkurransekraft. 
 
Gudbrandsdalen er en relativt kapitalfattig region sammenlignet med andre regioner i Norge. 
Dette kan svekke mulighetene for å hente inn kapital på selskapene og prosjektene. For å 
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utjevne denne skjevheten ønsker vi å forenkle tilgangen på risikokapital. Dette søkes gjort ved 
å etablere et utviklingsfond som skal brukes til å etablere innovasjonsselskaper ut fra de beste 
ideene fra arbeidsverkstedene. I samarbeid med lokalbankene og energiselskapene, samt 
flere bedrifter er målet å etablere et fond på 100 millioner kroner. Lignende tiltak er gjort 
andre steder i Norge, blant annet Protomore Kunnskapspark i Molde. Dette er et omfattende 
arbeid, men dersom utviklingsfondet brukes godt vil det kunne realisere store verdier for 
Gudbrandsdalen gjennom økt innovasjon og mulighet for å utløse mer tilskudd fra 
virkemiddelapparatet. Måten utviklingsfondet bygges opp og brukes er svært viktig og bør 
vurderes nøye. 
 

Knytte til folk – bygge kompetanse i Gudbrandsdalen 
Når selskapet eller prosjektet er etablert, eiere er på plass og kapital hentet inn, må 

vi hente inn kompetanse som skal lede prosjektet og drive det videre. Tanken er å kjøre en 
standard ansettelsesprosess for å rekruttere «gründere» for å realisere 
forretningsmulighetene avdekket gjennom det nye innovasjonsløpet. Vi ønsker videre å bruke 
dette som en mulighet til å arbeide med talentutvikling og å bygge kompetanse og erfaring i 
regionen, både ved å hente inn nye tilflyttere med høy kompetanse, og ved å bygge 
kompetanse blant lokale innbyggere.  
 
Vi ønsker å sette fokus på dette i prosjektet ved å tilrettelegge for opplæring og dyrking av 
unge talenter og gi dem muligheter til å aktivt påvirke utviklingen av Gudbrandsdalen, ved å 
eksempelvis lede noen av innovasjonsprosjektene. En kobling mot blant annet Trainee 
Innlandet vil være naturlig ledd i dette tiltaket. 
 
Ved å sette fokus på utvikling av grønne løsninger og grønn vekst har vi tro på å kunne tiltrekke 
oss rett kompetanse for å lykkes med denne type gründerløp. 
 
Figuren nedenfor illustrerer verdikjeden i det nye innovasjonsløpet:  
 

 
Figur 7 Illustrasjon av det nye gründer-/innovasjonsløpet 
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Verdikjeden i det nye innovasjonsløpet starter med å lete etter utfordringer og muligheter, 
gjennom arbeidsverkstedene. I etterkant av arbeidsverkstedene starter prosessen med å 
avdekke potensialet i hver enkelt idé. De beste ideene etableres som AS hvor relevante 
bedrifter i regionen går inn som eiere sammen med utviklingsfondet. Bedriftene må også 
forplikte seg til styrearbeid. Når AS-et er etablert og finansiert rekrutteres daglig leder og evt. 
ansatte ettersom bedriften vokser. Når bedriften lykkes kan bedriftene kjøpe seg ut av 
utviklingsfondet, evt. selge til ekstern investor. Talentutviklings-programmet vil delvis bidra 
med ressurser og kompetanse inn i utviklingsprosjekter og AS-ene. På sikt vil programmet også 
bli en base å rekruttere daglig ledere fra.   

 
Det er viktig å presisere at det må være aksept for at noen av disse prosjektene sannsynligvis 
vil feile underveis, og ikke realiseres. For å tilrettelegge for en større gründerkultur, er det 
viktig å senke terskelen for å prøve og feile, og heller prøve på nytt igjen.  
 
Dersom noen av prosjektene lykkes vil det raskt veie opp for noen feilprosjekter, og bidra økt 
innovasjon, ny kompetanse og styrke Gudbrandsdalens konkurransekraft og evne til 
nyskaping og fremtidige arbeidsplasser.  
 

Kommunikasjon 
Parallelt som vi arbeider med det nye utviklingsløpet, vil vi måtte jobbe målrettet med 
kommunikasjonen av prosjektet. Vi vil jobbe aktivt mot media for å både formidle 
arbeidsverksted og arbeidet med prosjektet, og konkrete innovasjonsløp som springer ut fra 
hovedprosjektet.  
Vi vil også ha en kontinuerlig dialog med prosjekteierne, med jevnlige møter for å informere 
om framdrift i prosjektet.  
For å engasjere næringsliv og lokalbefolkning ønsker vi også å arbeide målrettet gjennom 
sosiale medier og hjemmeside.  
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Fremdriftsplan, og regnskap – forprosjekt.  
 

Gjennomført fremdriftsplan:  

Aktivitet Tiltak  Når 

1. Kartlegging/ 
analyse 

Nærings- og gap-analyse Våren og 
sommeren 
2019 

2. Kompetanseheving og 
forankring  

Kompetanseheving prosjektorganisasjon 
Rekruttere viktige aktører 
Arbeidsverksteder 

Løpende 
Våren 2019 
September og 
desember 2019 

3. Strategiutvikling  Strategi og forandringsprosess 
«Den Smarte Grønne Dalen» 

Januar – 
februar 2020 

4. Kommunikasjon 1. Forankre ide hos lokale medieaktører 
2. Mediaoppslag 
3. Forankring Gudbrandsdalstinget 
4. Forankre prosjektet hos andre viktige 

næringsaktører 

Feb 
Mars 
April og nov 
Våren og 
høsten 2019 

 

Regnskap forprosjekt 
Leveranse Utførende Tiltak Kostnad 
Leveranse A 
Kartlegging/analyse 

Forsknings- og 
utviklingsinstitus
jon 

Nærings- og GAP- analyse 200 000 (Rudihagen AS) 
56250 (Energisselskapene) 
Skåppå (se prosjektadm) 

Leveranse B 
Kompetanseheving og 
forankring 

Skåppå 1. Kompetanseheving 
prosjektorganisasjon 

2. Rekruttere viktige aktører 
3. Arbeidsverksteder  

58000 (underleverandører) 
56250 (Energisselskapene) 
Skåppå (se prosjektadm) 

Leveranse C  
Strategi 

Skåppå  Strategi og forankrings-prosess 56250 (Energisselskapene) 
Skåppå (se prosjektadm) 

Leveranse D 
Kommunikasjonsplan, 
merkevarebygging og 
markedsføring.  

Skåppå  Utarbeide/gjennomføre 
planlagt kommunikasjons-plan for 
å markedsføre og forankre 
prosjektet.  

56250 (Energisselskapene) 
Skåppå (se prosjektadm) 

Prosjektadministrasjon Skåppå Prosjektledelse leveranse A, B, C 
og D 

817 000 

Sum  1 300 000 

 

Finansiering forprosjekt  
Oppland Fylkeskommune 500 000 

Energiselskapene (kroner) 275 000 

Energiselskapene (timer) 225 000 

12 kommuner 300 000 

Sum 1 300 000 
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Budsjett for hovedprosjekt – årlige kostnader 
 
Basert på overnevnte rapport og funn gjort i forprosjektet er det nedenfor skissert opp forslag 
til tiltak og budsjett inn i et hovedprosjekt. 
 
Energiselskapene har utfordret lokalbankene til forpliktende deltakelse i hovedprosjektet. 
Energiselskapene og begge lokalbankene har sluttet seg til forprosjektrapporten og skissen til 
tiltak og budsjett inn i et hovedprosjekt.  
 
Tiltakene hovedprosjektet er skissert opp som et løp på 3 år. Dette er avgjørende for å gi 
tilstrekkelig arbeidsro til å iverksette tiltakene i næringsstrategi for bærekraftig innovasjon og 
vekst i Gudbrandsdalen.  
 

Forslag på prosjektstruktur hovedprosjekt 
 
Prosjektansvarlig: 

• Skåppå Kunnskapspark AS  
 
Prosjekteiere: 

• Gudbrandsdal Energi Holding AS  

• AS Eidefoss  

• Skjåk Energi AS  

• Sparebank 1 Gudbrandsdal 

• Sparebank 1 Lom og Skjåk 

• Eidsiva Energi AS  
 

Listen er ikke utfyllende, vi ser for oss rekruttere prosjekteiere underveis når rammene og 
tiltakene blir mer konkrete og synlige.  

 
Arbeidsgruppe: 
Alle prosjekteierne vil ha dedikerte ansatte i sin organisasjon som vil jobbe tett sammen med 
prosjektansvarlig.  
Førstelinjeapparatet i kommunene vil naturligvis kobles tett på prosjektet sammen med det 
øvrige virkemiddelapparatet i Gudbrandsdalen og i Innlandet. 
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Forslag budsjett år 1    

   

Tiltak  Budsjett   

   

A: Utvikle verdikjede «Innovasjonssprint»   

1. Utvikle metoder og struktur for arbeidsverksteder  150 000  

2. Gjennomføre 4 stk arbeidsverksteder (planlegging, gjennomføring 
og oppfølging  300 000  

3. Oppfølging forprosjekter (som kommer ut av arbeidsverksteder) – 
forankring, ideutvikling og eierskap  300 000  

4. Utvikle støttefunksjon – bistand etablering A/S, regnskap, styre – 
produkt, salg, finans  200 000  
5. Kompetanseheving  200 000  
Sum    1 150 000 

   

B: Utvikle konsept talentutvikling     
1. Mottak – døråpner – møteplasser  150 000  
2. Kompetansebygging  150 000  
Sum    300 000 

   

C: Utvikle utviklingsfond for Gudbrandsdalen    

1. Justere rammeverk for investeringsselskapet – mandat og kriterier  200 000  

2. Rekruttere flere deltakere i selskapet – bedrifter, kommuner og 
virkemiddelapparat   150 000  
3. Ekstern bistand for utvikling av et utviklingsfond  300 000  
Sum    650 000 

   

D: Kommunikasjon og markedsføring     

Lage kommunikasjonsplan   50 000  
Videreutvikle krafttak.net  100 000  
Arrangere årlig konferanse «Den smarte grønne dalen»  300 000  

Forankring av prosjekt hos næringsaktører, akademia, offentlige og 
politiske miljøet.  300 000  
Sum    750 000 

   

Totalt    2 850 000 
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Forslag budsjett år 2 og 3    

Tiltak  Budsjett  SUM 

A: Videreutvikle verdikjede «Innovasjonssprint»    
1. Videreutvikle metoder og struktur for arbeidsverksteder  150 000  

2.Gjennomføre 6 stk arbeidsverksteder (planlegging, gjennomføring og 
oppfølging  400 000  

3. Oppfølging forprosjekter (som kommer ut av arbeidsverksteder) – 
forankring, ideutvikling og eierskap  400 000  

4. Utvikle støttefunksjon – bistand etablering A/S, regnskap, styre – produkt, 
salg, finans  400 000  
5. Kompetanseheving  200 000  
Sum    1 550 000 

     
B: Videreutvikle konsept talentutvikling     
1. Mottak – døråpner – møteplasser  150 000  
2. Kompetansebygging  150 000  
Sum    300 000 

     
C: Videretvikle utviklingsfond for Gudbrandsdalen     
1. Justere rammeverk for investeringsselskapet – mandat og kriterier  150 000  

2. Rekruttere flere deltakere i selskapet – bedrifter, kommuner og 
virkemiddelapparat   150 000  
3. Ekstern bistand for utvikling av et utviklingsfond  100 000  
Sum    400 000 

     
D: Kommunikasjon og markedsføring      
Lage kommunikasjonsplan   0  
Videreutvikle krafttak.net  100 000  
Arrangere årlig konferanse «Den smarte grønne dalen»  300 000  

Forankring av prosjekt hos næringsaktører, akademia, offentlige og politiske 
miljøet.  200 000  
Sum    600 000 

     
Totalt    2 850 000 
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Finansieringplan pr. år:  
Gudbrandsdal Energi  250 000  
Eidsiva  250 000  
Skjåk Energi  50 000  
Eidefoss  150 000  
Sparebank 1 Gudbrandsdal  250 000  
Lom og Skjåk Sparebank 1  250 000  
Sum privat kapital    1 200 000 

12 kommuner a 25 000,-  300 000   

Innlandet Fylkeskommune  1 350 000   

Sum offentlig kapital    1 650 000 

      

Sum budsjettfinansiering per år    2 850 000 
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