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UTVIKLINGSPLANER SKÅPPÅ 2020  
 
Skåppå sin kjernevirksomhet og hovedprioritet er gjennom å være programoperatør 
for SIVA. Arbeidet er bedriftsrettet og gir bedrifter i Lillehammer muligheten til 
at Skåppå jobber individuelt med utvikling og oppstartshjelp.   
  
Skåppå sin aktivitet hittil og planlagte tiltak for næringslivet i Lillehammer de 
kommende år vil derfor primært bestå av å tilby disse nasjonale tilbudene til 
næringslivet i Lillehammer, på lik linje med andre kommuner i regionen.   
Arbeidet forutsetter kommunal medfinansiering og et fortsatt tett og godt samarbeid 
med Lillehammer Region Vekst.  
Måltall og budsjett innenfor begge programmene er godkjent av SIVA og legges ved 
søknaden.  
 
Søknaden fra Skåppå til Lillehammer kommune er derfor knyttet til 
et partnerskap koblet til våre innovasjonsprogram.    
  
I tillegg til å tilby næringsaktører i Lillehammer bistand gjennom SIVA Næringshage 
og SIVA Inkubatorprogrammet, jobber også Skåppå med konkrete prosjekt og tiltak 
som berører næringsaktører i Lillehammer. Vi vil spesielt trekke frem følgende: 
 

1. Mobilisering 
 
For en bedriftseier/leder i små og mellomstore bedrifter er hverdagen hektisk og 
bærer preg av mye drift. For å skape grobunn for nytenking og innovasjonsvilje 
trenger de noen utenfra som stiller spørsmål eller kommer med innspill på hva som 
skjer ute i verden.  
 
Skåppå jobber målbevisst med å være en god samarbeidspartner med resten av 
virkemiddelapparatet i Gudbrandsdalen. Gjennom tett samarbeid kan vi sammen 
finne og hjelpe bedrifter og gründere som har vekt og nyskapningspotensial. 
 
Vi inviterer oss ut på bedriftsbesøk, gjerne i samarbeid med næringsapparatet i 
kommunene. Vi ser ofte at dette er starten på utviklingsprosjekt hos bedrifter.  
 
Skåppå er også med å skape felles møteplasser og samarbeider om arrangement. 
Dette for å inspirere, motivere, gi ny kunnskap til bedrifter, men også for å skape nye 
nettverk og fange opp bedrifter og gründere med vekstpotensial.    
 

2. Opplevelsesgründer 
Det er et stort behov for innovasjon og nyskaping i reiselivsbransjen, slik at 
Gudbrandsdalen skal styrke seg i konkurransen med andre regioner i Norge. Mye av 
det potensialet vi har for opplevelser her er eksotisk for besøkende fra andre land, 
men vi ser ikke det.  
 
I samarbeid med Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket, Regionrådene i Nord-, Midt- 
og Lillehammerregionen, Lillehammer-regionen Vekst jobber vi med å etablere et 
program for å stimulere til flere gründere i reiselivet i Gudbrandsdalen.  



 
Programmet skal bygge på en velkjent metodikk fra FRAM-programmet til Innovasjon 
Norge og Gardsgründer som vi i Skåppå kunnskapspark har kjørt: Samlinger og 
individuell oppfølging.  
 

3. Cyber og IKT sikkerhet 
Forsterket fokus på kommersialisering og vekst knyttet til Cyber- og IKT-
sikkerhet gjennom satsingen CyberLand, finansiert av Oppland Fylkeskommune. 
Prosjekteier er Total Innovation. 
Vi i Skåppå er en aktiv deltager i prosjektet, med fokus på oppfølging av utvalgte 
case, basert på lokasjon, behov og prioriteringer, samt bindeledd mot næringslivet og 
offentlige aktører i Lillehammer-regionen og nordover i fylket. 
 

4. Kompetansemegler   
Vi kan bistå å koble næringsliv i Lillehammer og forskningsmiljø tettere sammen som 
skal bidra til mer forskningsbasert innovasjon.  
Formålet er å koble næringsliv og forskningsmiljø tettere sammen som skal bidra til 
mer forskningsbasert innovasjon, fortrinnsvis gjennom etablering av prosjekter i 
FORREGION-programmet.  
 
Som kompetansemeglere skal vi; 
• Gjøre kompetansemegling kjent for bedrifter i regionene 
• Diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter   
• Hjelpe bedriften med å finne det rette forskningsmiljøet 
• Arrangere møter hvor bedrifter og forskere kan diskutere ideer og muligheter 
• Hjelpe bedrifter å søke på regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, og 

forprosjekter.  
• Kompetansemegling gjennomføres både i enkeltbedrifter, på samlinger og i 

nettverk. 
 

5. Krafttak for grønn vekst 
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”. 
Med næringslivet i førersetet, utvikle en ny innovasjonsstruktur sammen med 
universiteter og kommuner med mål om mer nyskaping og bærekraftig grønn vekst i 
Gudbrandsdalen. 
 
Krafttak for grønn vekst» er en felles satsing mellom privat og offentlig sektor med 
mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser.  
Les mer info om prosjektet på www.krafttak.net  
 
 
 
  

http://www.krafttak.net/


 
BAKGRUNN  
 
Skåppå Kunnskapspark AS (heretter Skåppå) skal bidra til flere og mer lønnsomme 
bedrifter og økt næringsutvikling i Gudbrandsdalen og Lillehammerregionen.  
Vi skal hjelpe gründere og bedrifter som vil bli bedre, utvikle ny forretning i det 
eksisterende næringslivet, samt øke kompetansenivået i næringslivet.  
 
Skåppå sin kjernevirksomhet og hovedprioritet er gjennom å være programoperatør 
for SIVA og kompetansemegler gjennom Oppland Fylkeskommune. Arbeidet er 
bedriftsrettet og gir bedrifter i samtlige kommune i Gudbrandsdalen muligheten til at 
Skåppå jobber individuelt med utvikling og oppstartshjelp.  
 
Arbeidet med hver enkelt bedrift gjennom Næringshageprogrammet og 
Inkubatorprogrammet er basert på individuell kartlegging og utviklingsplan. Bedriften 
betaler en egenandel og resten finansieres gjennom et av programmene. Dette 
arbeidet forutsetter kommunal og regional medvirkning og medfinansiering.  
 
For at Skåppå skal kunne være et robust innovasjons- og utviklingsselskap som skal 
arbeide for vekst og nyskaping hos bedrifter i Lillehammer og Gudbrandsdalen vil det 
være nødvendig å styrke selskapet gjennom å være mer en kun programoperatør for 
SIVA. Selskapet har gjennom det siste året spisset fokusområdene og selskapets 
tjenester bygger derfor på regionens, næringslivets og gründeres behov og kan deles 
inn i fire hovedområder. 
 

1. Programoperatør for SIVA 
- Bistå med forretningsutvikling hos bedrifter med potensial og ønske om 

vekst og bærekraftig utvikling. 
- Bistå med forretningsutvikling og oppstartshjelp hos gründere og 

bedrifter som har innovasjon og vekst ambisjoner. 
- Søkes medvirkning og medfinansiering fra kommunene.  

2. Kompetansemegler  
- på vegne av Oppland Fylkeskommune, finansiert gjennom Norges 

Forskningsråd. 
3. Konsulentvirksomhet og kompetansesalg innenfor definerte 

spisskompetanseområder  
- Dette gjøres gjennom mobilisering og kompetanseprosjekt, samt 

gjennom nettverk og klyngeprosjekt gjennom våre satsingsområder 
under «Den Smarte Grønne Dalen». 

4. Regionale utviklingsoppgaver 
- Jobbe for at Skåppå fortsatt skal være en vikti regional utviklingsaktør i 

Lillehammer og Gudbrandsdalen. 
 
Eiere 
 
Skåppå Kunnskapspark AS ble stiftet 11.februar 2015 med en aksjekapital på kr 
300.000 hvor Næringshagen Nord-Gudbrandsdal AS, Midt-Gudbrandsdal 
Næringshage AS og Lillehammer Kunnskapspark AS gikk inn med en aksjekapital på 
kr 100 000,- hver.  
 



 
I løpet av sommeren og høsten ble det gjennomført en aksjeemisjon som endte opp 
med en aksjekapital på kr 2 262 906,- 
 

 
 
Skåppå Kunnskapspark as er i dag et innovasjons- og utviklingsselskap som skal 
arbeide for vekst og nyskaping i bedrifter i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Vi er en 
SIVA partner og operatør for både næringshage- og inkubator program, vi har 
oppdraget som Kompetansemegler gjennom Oppland Fylkeskommune, samt 
prosjektledelse på flere større nettverks og klyngeprosjekt som er trå med våre 
satsingsområder. 
 
Kjernen til arbeidet ligger oppsummert i formål i vedtektene til Skåppå. 
Selskapet skal på forretningsmessige prinsipper gjennom kompetanse, ressurser, 
nettverk og gjennomføringskraft bidra til kunnskapsoppbygging, kunnskapsformidling, 
nyskaping, bedriftsetablering, utvikling av eksisterende næringsliv og vekst i 
Lillehammer og Gudbrandsdal i samarbeid med næringslivet, FOU-miljøene og andre 
offentlige aktører/virksomheter (Vedtekter §3 – Formål). 
 
Alt arbeidet Skåppå gjør er derfor fundamentert i det behovet som kommer til uttrykk 
hos bedriftene i regionen, samtidig som vi prøver å inspirere og gi grobunn for 
innovasjon og nytenking utover de behovene som ligger tydelig fremme i 
arbeidshverdagen til bedriftene i vår region.  
 

Strategi og mål 

Skåppå brenner for å forløse gode ideer, bidra til utvikling og skape vekst. Strategien 
viser at vi tror på potensialet, folkene, kompetansen og ideene i Gudbrandsdalen.  

Skåppå ønsker å inspirere og motivere bedriftene i vår region til å tenke nytt og 
innovativt og løfte blikket mot fremtiden. Dette skal gjøres gjennom å være et 
knutepunkt FOR NYTT OG ETABLERT NÆRINGSLIV.  



 
Forretningside 
Skåppå skal være det naturlige førstevalget som kompetansepartner for bedrifter i 
Lillehammer og Gudbrandsdalen som ønsker innovasjon, utvikling og lønnsom vekst. 
Skåppå skal være en langsiktig utviklingspartner som kjenner bedriften best utenom 
den selv.  
 
Programoperatør for SIVA 
Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det 
næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for 
tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø 
i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. 
Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale 
nærings- og kunnskapsmiljø. 
 
Siva har to delmål: 

1. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering 
der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større 
industrielle eiendomsprosjekt. 

2. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av 
bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, 
nasjonale og internasjonale nettverk. 

 
Det er under SIVA sitt delmål pkt. 2 at Skåppå er SIVA sin forlengende arm og 
partner gjennom å være programoperatør for næringshage- og 
inkubatorprogrammet. 
 
Skåppå unik SIVA partner 
Skåppå er et av nesten 80 innovasjonsselskaper spredt i hele Norge. Alle har ulik 
eierstruktur, men fellesnevneren er SIVA. 
De fleste innovasjonsselskaper forvalter flere virkemiddelordninger, men de fleste 
opererer enten i inkubatorprogrammet eller næringshageprogrammet. Det som gjør 
Skåppå er unik som SIVA partner, er at vi opererer i begge programmene. Kun ett 
innovasjonsselskap til i Norge som gjør det (Vindel AS).  
 
Det andre som gjør Skåppå unik, er at vi strekker oss gjennom hele Gudbrandsdalen 
med 12 kommuner. Dette gjør det også krevende som selskap å imøtekomme det 
offentlige ulike forventninger, rammer og rapporteringskrav, men ut fra bedrifts 
perspektiv gir det kun positive effekter.  
 

• Dette gjør nå at bedrifter i Gudbrandsdalen får tilgang på 9 (p.t) dyktige 
rådgivere.  

• Bedrifter i Nord-Gudbrandsdalen og Midt-Gudbrandsdalen kan få mulighet til å 
bli med i inkubatorprogrammet, mens bedrifter i Lillehammer regionen kan bli 
med i  

• Bedrifter kan få bistand gjennom en lavere egenandel av markedspris for slike 
tjenester.  

 
Næringshageprogrammet 
Visjon: Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter 



 
Krav: Bedriften skal ha innovasjon eller vekstambisjoner 
Skåppå: Bistår med forretningsutvikling hos bedrifter med potensial og ønske om 
vekst og bærekraftig utvikling. 
 
Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og 
utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i 
tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle 
som regional utviklingsaktør styrkes.  
 
Inkubator 
Visjon: Skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene 
Krav: Bedriften skal ha innovasjon og vekstambisjoner 
Skåppå: Bistår med forretningsutvikling og oppstartshjelp hos gründere og bedrifter 
som har innovasjon og vekst ambisjoner. 
 
Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, 
videreutvikle og kommersialisere nye initiativ og innovasjoner hos nye og 
eksisterende bedrifter. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping. Gjennom kvalitativ 
og målrettet jobbing med mål-, medlems-, og inkubatorbedrifter skal vi skape 
relasjoner og gode lønnsomme vekstbedrifter i vår region, og vi skal være den 
naturlige samarbeidspartneren for små og mellomstore bedrifter. 
 
Hvordan jobber Skåppå med bedrifter i Lillehammer 
Som Siva partner er ett av våre virkemidler å tilby målbedriftsavtale (innenfor 
Næringshageprogrammet) eller en inkubatoravtale (innenfor Inkubatorprogrammet) 
med aktuelle gründere og etablerte bedrifter. Dette leder til oppdrag om bistand til 
forretningsutvikling hos bedrifter med potensial og ønske om innovasjon, vekst og 
bærekraftig utvikling.  
 
Arbeidet med hver enkelt bedrift er basert på individuell kartlegging og utviklingsplan. 
Bedriften betaler en egenandel og resten finansieres gjennom et av programmene.  
Verdien av de tjenester eller ytelser som gis bedriftene gjennom 
Næringshageprogrammet/Inkubatorprogrammet kan ikke overstige 75 % av 
markedsprisen på tilsvarende tjenester. Det betyr at bedriftene må betale en 
egenandel på minimum 25 % av markedsprisen for disse tjenestene. 
 
Vi har jobbet aktivt og målbevisst med at alle bedrifter som Skåppå har tatt inn under 
Næringshageprogrammet skal ha et utviklingsprosjekt med vekstambisjon. 
Oppstartsbedrifter eller eksiterende bedrifter som er tatt inn i Inkubatorprogrammet 
skal være en oppstartsbedrift med innovasjon og vekstpotensial eller en eksisterende 
bedrift med et utviklingsprosjekt som er innovativt med vekstpotensial.  
 
For det første gjør at det er mer interessant for bedriftene og være med. For det 
andre gjør dette at Skåppå mer attraktive til å være det naturlige førstevalget som 
kompetansepartner for bedrifter i Lillehammer og Gudbrandsdalen som ønsker 
innovasjon, utvikling og lønnsom vekst. For det tredje så gir dette bedre effekt for 
bedriftene gjennom at vi får jobbet mer konkret over en lengre periode med konkrete 
problemstiller som skal lede til vekst og utvikling av bedriftene i Gudbrandsdalen. 
 



 
Preinkubasjon 
Gjennom SIVA Inkubatorprogram – har anledning til å gi bistand til gründere med 
100% offentlig støtte, i en fase der idé og gründerteamet evalueres og vurderes for 
opptak i inkubatorprogram. Skåppå har tildelt begrenset midler for dette arbeidet, 
men i 2018 har Skåppå ytet 100% innovasjonsstøtte og bistand til 10 oppstarts og 
inkubatorbedrifter.  
 
Oversikt over alle næringshager og kunnskapsparker med tilstøtende næringshage 
og inkubatorbedrifter i Norge: effekten.siva.no  
 
 
 

http://effekten.siva.no/

