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Målsetninger

 Ønske om 3 aktører til 1. 
Dvs HNH blir organisasjonen som innehar ressursene, tjenestene og 
prosjektene som har vært «splittet» på HallingExpo, Torpomoen drift 
(utvikling) og HNH.

 Tett samarbeid med Etablerertjenesten og et ønske om en god prosess 
videre for organisering av denne.



Utviklingsselskap på Torpomoen

 Torpomoen som regionalt HMS senter – 20 bedrifter

 Regional satsing på samhandling helse, oppstart Hallinghelse

 Dette skaper et innovativt og utviklingsorientert miljø

 Torpomoen Drift og Ål kommune ønsket å etablere et 
utviklings/innovasjonsselskap – forløse potensialet på stedet.

 Prosjektutvikling, Prosjektledelse, Inovasjonskompetanse, 
Inkubator, Styrekompetanse mm. Alt med forankring i behov i 
markedet. (Ble handlet andre steder.)

 Støtte fra Innovasjon Norge 450’+ innsatts eiere Torpomoen Drift

 Prosjektleder ansatt okt 2015

 Samtidig med forøk på etablering, vise at det er behov for et 
slik selskap i Hallingdal – Innovasjonsløft m flere



Prosessen mot etablering

 Skal vi lykkes med å etablere et slagkraftig selskap med et 

regionalt nedslagsfelt, må vi invitere til samarbeid:

1. Mer relevanse overfor næringslivet. Kompetanse+kapasitet.

2. Letter tilgang på kapital til utviklingsprosjekt mm

3. Større nettverk. Lokalt, regionalt, nasjonalt, 

virkemiddelapparat, bransjer.

 Torpomoen inviterer inn HallingExpo og Hallingdal 

Næringshage med bakgrunn i godt samarbeid om 

Innovasjonsløft.

Torpomoen har så langt brukt over 1 MNOK i arbeidet med å 

forene kreftene i et innovasjonsselskap. 

Dette har gitt oss erfaringer med innovasjon i praksis.

Det gjelder å stå lenge nok i det til at man lykkes.



Men først:

 DET ER MYE POSITIVT OM DAGEN!

 Bedre samarbeid enn noen gang internt i dalen! :
- Gjengen i Hallingdal innovasjon (Halling Expo, Torpomoen drift, H dal 
Etablerersenter, HNH)
- Næringsforum Hallingdal

 Ny ansatt i HNH fra 1.juni 2018 (50% prosjektlederstilling)

 Ny ansatt i HNH fra 20.aug 2018 (100% bedriftsrådgiverstilling)



Hallingdal

Status og vegen videre 

 Fra 2020-21: 
- Støtte fra SIVA overføres regionene? 
- Vi blir del av nye Viken. 

 Evaluering av HNH fra SIVA basert på perioden fram til 2017 avgjorde støtte 
fra 2019-2021.

 Det er mange «småkonger» i dalen. Hver og en av oss er litt «svake» og får 
utrettet lite.



Aktørene som har jobbet for Hallingdal 

Innovasjon har til nå gått i retning av å 

bli et felles prosjektfellesskap:

HallingExpo

Hallingdal 
Næringshage

Hallingdal 
Etablerersenter

Torpomoen 
Drift 

Felles 
prosjekt-

fellesskap

Eks felles prosjekter:

- Innovasjonsløft 

Hallingdal

- S H Connect 
(«hyttehallingen»)

- Eierskifte

- Fremtidens hytte

- Lederforum

- Vannhull

- Andre prosjekter



HNH, «Bremsekloss» eller samlende for 

Næringslivet i Hallingdal

Skal HNH fortsette å kjøre eget løp og «klamre seg 

til SIVA» eller skal vi være samlende og stå i front 

for å bygge en framtidsretta org med en stødig 

grunnmur!?



Hvordan blir HNH 

oppfattet pr i dag?
 Lite kjent utenfor Gol fram til 2017.

 Andre aktører i Hallingdal har gått sine egne veier fordi HNH ikke har 
fungert godt nok.

 «Ein Gol-bedrift». Kun 3 aksjonærer av 24  totalt har ingenting direkte med 
Gol å gjøre

 I styret er det kun ett medlem som ikke har en link til Gol



Næringshageprogrammene

HNH var riktig organisert fram til 2011 med 

Næringshageprogram nr 1.

Men organisert riktig ift program 2 og framtiden?



2 500 000

2 000 000
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Spørsmål og synspunkter

?




