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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KRAFTTAK FOR GRØNN VEKST  
SØKER: SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Skåppå, Gudbrandsdal Energi, Eidefoss og Skjåk Energi datert 22.05.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Saksutredning: 
Skåppå har sammen med energiselskapene Gudbrandsdal Energi, Eidsiva Energi, Eidefoss og 
Skjåk Energi tatt initiativ til et forprosjekt som skal bidra til å sette Gudbrandsdalen på 
kartet som en “Smart Grønn Dal”.  
 
Forprosjektet skal ende i en smart grønn næringsstrategi som grunnlag for innovasjon og 
bærekraftig grønn vekst i Lillehammer og Gudbrandsdalen. «Krafttak for grønn vekst» er en 
felles satsing mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte 
arbeidsplasser. Grønt fordi miljøet og markedet krever det. Smart fordi teknologien gir nye 
muligheter. Skåppå sammen med energiselskapene i Gudbrandsdalen står midt i et skifte, 
og har mulighet til å være tidlig ute. Kommunene blir en viktig «motor» som grønn og 
innovativ innkjøper og premissgiver. Det offentlige er den desidert største innkjøperen av 
private varer og tjenester i vår region og har dermed stor markedsinnflytelse. Sammen med 
kommunene ønsker Skåppå å kartlegge mulighetene i å bruke denne posisjonen til å skape 
ny grønn næring i tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører. Skal Skåppå klare å 
nyttiggjøre mulighetene, skaffe seg et konkurranse- og omdømmefortrinn er de avhengige 
av et godt samspill mellom kommunene og næringslivet. 
 
Vurdering: 
Det skal gjennomføres et forprosjekt. 
Forprosjektet er tredelt: 

1. Gjennomføre en «smart spesialiserings»-analyse for å avklare nåsituasjon og 
potensiale 

2. Kompetanseheving og arbeidsverksted for å forankre tankesettet hos næringsliv og 
offentlig sektor. 

3. På bakgrunn av analyse, kompetanseheving og forankring, lage en strategi for grønn 
smart vekst i Gudbrandsdalen. 

 
Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2019. I skrivende stund er det kun 



Lesja og Øyer som ikke har vedtatt å delta. 
 

Det vurderes som positivt at det etableres en felles satsing på bærekraft i Gudbrandsdalen, 
og den kunnskapen som vil komme ut av dette vil være nyttig på bred front. 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Øyer kommune bidrar med kr. 25.000,- til forprosjektet “Krafttak 
for grønn vekst”. 
 
Saldo næringsfond med statlig påfyll per 03.09.2019 er kr 420.582,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Skåppå kunnskapspark m/samarbeidspartnere gis et tilskudd på kr. 25.000,-. 
Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann


