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Tre-årig partnerskapsavtale vedr. ansvar for inkubator 
Vi viser til tidligere inkubatorstøtte fra kommunen til Skåppå Kunnskapspark (tidligere Lillehammer og 
Gudbrandsdal Kunnskapspark). Vi ønsker dialog med kommunen om en tre-årig partnerskapsavtale vedr. 
ansvaret for inkubatoren, et verktøy for utvikling av nye bedrifter og for å skape vekst i eksisterende 
bedrifter 
 
Som en av 34 inkubatorer i Norge har inkubatoren i Skåppå Kunnskapspark status som SIVA-partner og er 
en del av SiVAs nasjonale innovasjonsnettverk.  SIVAs støtte har de siste årene vært på 1,5 MNOK per år. 
SIVA skal ikke fullfinansiere inkubatoren, og inkubatoren i Skåppå er dermed avhengig av annen 
medfinansiering for å utløse støtten fra SIVA. 
 
Det å skape mer forutsigbarhet når det gjelder både finansiering og styring av inkubatoren i Skåppå 
Kunnskapspark, samt et ønske om å redusere det administrative arbeidet knyttet til finansieringen, er 
bakgrunnen for vårt ønske om et partnerskapsavtale. 
 
Inkubatoren i Skåppå Kunnskapspark er offentlig subsidiert rådgiving og nettverk for utvikling av nye 
vekstbedrifter og for å utløse innovasjon og vekst i eksisterende bedrifter. Inkubatoren er et tilbud til både 
nye og etablerte virksomheter som har et ønske om og/eller potensial for innovasjon og vekst. Skåppås 
målsetting med inkubatoren er å bidra til; 1. Etablering av nye virksomheter i Lillehammerregionen og 
Gudbrandsdal, bl. a. ved å støtte nyetablerte selskaper og idéhavere, og 2. Stimulere til utvikling av 
knoppskytingsprosjekter – i eksisterende bedrifter. 
 
Gjennom inkubatoren stiller Skåppå rådgivning, kontaktskapende virksomhet og tilgang på kompetanse- og 
kapitalnettverk til rådighet for sine kunder. Skåppå tilbyr nettverk motforsknings- og utviklingsmiljøer i Norge 
og utlandet, det offentlige virkemiddelapparatet og etablert næringsliv. Også tilbyr Skåppå assistanse innen 
bedriftsetablering, forretningsutvikling, forhandlinger, finansiering med mer. 
Videre organiserer og formidler Skåppå arrangement og spesialistkompetanse.  
 
Skåppå er SIVA-partner i vår region. Inkubatorprogrammet til SIVA finansieres av Nærings- og 
handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 
Resultater fra inkubatorprogrammet de siste ti-år viser at inkubasjon er en effektiv metode er for å utvikle 
nye bedrifter og skape vekst i eksisterende næringsliv. Inkubasjon er en metode som gir oppstartsbedrifter 
økt verdi og større overlevelsesevne ved at de får tilgang til profesjonell forretningsutvikling, kapital og 
nettverk. Oppstartsbedriftene kommer raskere ut på markedet både nasjonalt og internasjonalt. Videre 
bygger satsingsforslaget på nasjonal og internasjonal forskning på, og evaluering av, inkubasjon som 
metode. 
 
De siste årene har Skåppå brukt offentlig medfinansiering fra både SIVA, Oppland Fylkeskommune og 
kommunene i Lillehammer-regionen til å kunne gi aktiv bistand til en rekke selskaper i 
Lillehammer-regionen med vekst-, utviklings- og innovasjonsprosjekter, som for eksempel 50 Degrees 
North, Det Norske Vaffelstekeriet, Nermo Hotel (Øyer), Ment, Rubic, Avidyx, GD, Ikomm, Zirius 
Kompetanse, Sensair Flyfoto (Lillehammer) og Arctic Dome (Gausdal). 
Felles for disse er at det er bedrifter med innovative vekstideer som gjennom inkubatoren har fått subsidiert 
rådgivning og nettverk som har økt bedriftenes vekstkraft. 
 
Gjennom coaching, praktisk bistand, erfaring, arrangement og nettverk har vi hjulpet både 
oppstartsbedrifter og bedrifter med innovative vekstideer med blant annet utvikling av forretningsmodell, 
konseptutvikling, markedsanalyse, strategiutvikling, salgstrening, partnersøk, IPR rådgiving, 



kapitalinnhenting (inkl. søknadsskriving), budsjettarbeid, likviditetsstyring, handlingsplaner, avtaler og 
forhandlingsteknikk.  
 
I tillegg tilbys subsidiering av medlemskap i Hub LHMR, som gir bedriftene kontorplass, tilgang til 
infrastruktur og sist men ikke minst nettverk. 
 
Når det gjelder resultater i 2016 er det i løpet av 2016 inngått inkubasjonsavtaler med 9 nyetablerte 
bedrifter. Også er det i 2016 inngått 3 avtaler om bistand i forbindelse med forretningsmessige 
innovasjoner i eksisterende bedrifter. I tillegg er det 6 bedrifter som har fått bistand i form av 
"pre-inkubasjon", som betyr så mye at bedriftene ikke har betalt for tjenesten.  
Totalt er det i løpet av 2016 jobbet med 29 bedrifter i både preinkubasjon og inkubasjon. 
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