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SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren tilrår at det inngås en 3-årig partnerskapsavtale mellom Gausdal 
kommune og Skåppå Kunnskapspark der sistnevnte på vilkår har driftsansvar for Inkubatoren 
i Lillehammer-regionen. Inkubatoren ytes et tilskudd fra Gausdal kommune på kr. 75.000,- 
årlig i avtaleperioden. Midlene ligger inne i budsjett- og økonomiplan. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn:  
Gausdal kommune har i perioden 2017-2019, ytt tilskudd til Inkubatoren driftet av Skåppå 
Kunnskapspark på kr 75.000,- årlig. Inkubatoren inngår som et sentralt element i 
Lillehammer-regionens satsing på gründerskap.  
 
Skåppå Kunnskapspark ønsker å inngå en ny 3-årig partnerskapsavtale med kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer vedrørende ansvar for Inkubatoren for å få større grad av 
forutsigbarhet med hensyn til drift og finansiering.  
 
Fakta:  
Inkubatoren er et program med formål å gi en tett oppfølging av og stimulere frem 
gründerkonsepter med et særlig vekstpotensial med hensyn til arbeidsplasser og/eller 
omsetning. Inkubatoren håndteres av en egen Inkubatorleder ansatt i Skåppå, og driftes som 
en del av Skåppå Kunnskapspark. Inkubatoren har pr tiden gründere fra alle tre kommunene i 



  
 
 

  
 
 

 

Lillehammer-regionen og flere av disse holder til eller har holdt til i entreprenørskapssenteret 
Hub LHMR frem til vekst har gjort det naturlig med egne lokaliseringer.  
 
Den generelle oppfølgingen av etablerere og gründere i Gausdal, håndteres av 
næringsutviklerne i Lillehammer-regionen Vekst. Gründerkonsepter med et særlig potensial 
rutes til Inkubatoren for en tettere oppfølging fra Inkubatorlederen samt opptak i nettverket av 
eksisterende inkubatorbedrifter.  
 
Inkubatoren har et nivå som gjør at den har status som SIVA-partner og er dermed en del av 
SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk. Statusen som SIVA-partner, innebærer også at SIVA 
bidrar aktivt med finansiering til Skåppå Kunnskapspark for drifting av Inkubatoren. SIVAs 
bidrag har de senere årene ligget på kr. 1,5 millioner kroner årlig. Bidraget fra SIVA er gitt 
under forutsetning av at kommunene Inkubatoren omfatter, bidrar med medfinansiering. For 
uten SIVA og kommunene, bidrar Innlandet fylkeskommune og inkubatorbedriftene selv med 
midler. Prestasjonene til Skåppå har den siste perioden vært så gode at kunnskapsparken har 
tatt et steg opp i SIVAs rangeringshierarki.  
 
SIVA er et statsforetak som skal tilrettelegge nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle 
infrastruktur for innovasjon, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. 
Bakgrunnen for satsingen er nasjonale erfaringer med inkubatorprogram som viser at 
inkubasjon er en effektiv metode er for å utvikle nye bedrifter og skape vekst i eksisterende 
næringsliv.  
 
I henhold til forslag til partnerskapsavtalen, skal Skåppå årlig fremlegge prestasjons- og 
økonomirapport for Inkubatoren. Rapporten skal baseres på forhåndsavtalte måltall.  
 
Partnerskapsinstituttet:  
Partnerskapsavtaler har av de tre kommunene i Lillehammer-regionen, vært brukt i varierende 
grad som virkemiddel i næringsutviklingen. Partnerskapsinstituttet er hensiktsmessig i pre- 
eller ikke-kommersielle satsinger der kommunen ønsker å stimulere aktører eller miljøer av 
virksomheter til å ville prestere over tid. Partnerskapsavtaler inngås normalt for 3-årsperioder 
og sikrer at utviklingsprosjekter eller tiltak får en mer forutsigbar økonomisk situasjon 
forutsatt at de øvrige betingelsene i partnerskapsavtalen håndteres. 
 
 
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering av Inkubatoren er at det er et viktig virkemiddel for å kunne 
følge opp og hjelpe frem gründerideer og satsinger både i Gausdal og i Lillehammer-regionen 
som kan ha et særlig potensial. Næringsavdelingen Lillehammer-regionen Vekst står for den 
løpende generelle kontakten med virksomheter som ønsker å utvikle seg. For prosjekter og 
ideer med antatt særlig potensial, gir Inkubatoren mulighet for å dedikere ekstra 
utviklingskompetanse til prosjektene.  
 
En vellykket satsing på gründerskap, forutsetter at innovasjonsprosjekter med særlig potensial 
gis en best mulig oppfølging. Den tette oppfølgingen samt den omfattende 
erfaringsutvekslingen innen inkubatornettverket er viktige elementer i den videre utviklingen 



  
 
 

  
 
 

 

av gründerkonseptene. LRV og Skåppå jobber tett sammen og er samlokalisert i Hub LHMR, 
noe som gjør at enhetene gjennom daglig dialog kan avklare muligheter og utfordringer. 
 
Finansieringsstrukturen til Inkubatoren der SIVAs bidrag er knyttet til forutsetningen om 
bidrag fra kommunene selv, vurderes som gunstig og gjør det samtidig nødvendig med midler 
fra Gausdal kommune. Det årlige foreslåtte bidraget fra Gausdal er i tråd med hva kommunen 
de senere årene har bevilget til Inkubatoren. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at det inngås en 3-årig partnerskapsavtale mellom Gausdal 
kommune og Skåppå Kunnskapspark om ansvar for Inkubatoren. I Gausdal kommune har det 
ligget inne en årlig bevilgning til inkubatorstøtte med 75.000 kr. Et tilskudd som følge av ny 
3-årig partnerskapsavtale har dermed finansiering i budsjett – og økonomiplan. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
 

1. Forslag til partnerskapsavtale mellom Gausdal kommune og Skåppå Kunnskapspark om 
ansvar for Inkubatoren, godkjennes.  
 

2. Tilskudd på kr. 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/20 den 02.12.2020. 
 
Behandling: 
Formannskapet ber om en orientering i kommunestyret om prosjektet «Den smarte, grønne 
dalen.» 
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
 

1. Forslag til partnerskapsavtale mellom Gausdal kommune og Skåppå Kunnskapspark om 
ansvar for Inkubatoren, godkjennes.  
 

2. Tilskudd på kr. 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning.


