SAK 22/18

TILSKOT PAN INNOVASJON (SIVA INKUBATOR)

Saksopplysning
Flå Vekst SA som initiativtakar har teke kontakt med Regionrådet for Hallingdal med tanke
på å etablere eit samarbeid med Pan Innovasjon AS.
Pan Innovasjon AS er ein inkubator etter SIVA sitt inkubatorprogram som har kontorstad
Hønefoss og er ein inkubator med vekt på utvikling av grøne næringar:
- Skog- og trebasert næring
- Landbruk
- Fornybar energi- og bioøkonomi, bærekraftig turisme
- Resirkulering, gjenbruk
I ein inkubator får gründerar tilgang på profesjonelle forretningsutviklerar, rådgjevarar, FoUmiljø og investorar. Inkubatoren er også eit fagleg og sosialt fellesskap. Tenestene blir gjeve
for ein avgrensa periode, med tett oppfølging frå tilsette i inkubatoren og det tilknytta
nettverket. Siva kan tilby basisfinansiering, tilgang til kompetanse og nettverk, i tillegg vera
ein aktiv eigar i inkubatoren. Per 1. januar 2018 deltek 35 inkubatorar i det nasjonale
inkubatorprogrammet.
Ei inkubatorbedrift får m.a. tilbod om inntil 200 timar med rådgjeving. Evalueringar syner at
bedrifter som har våre i ein inkubator har større sjansar for å lykkast med innovasjonar, dei
kjem raskare ut i marknaden både nasjonalt og internasjonalt og dei har større
overlevingsevne. Kravet er at dei har ein unik ide og eit stort utviklingspotensial og at dei
treng profesjonell rådgjeving for å bygge opp og vidareutvikle eigen bedrift.
Ein inkubator hjelper gründeren gjennom fire fasar:
- Ideutvikling og fundamentering
- Sal
- Finansiering
- Gjennomføring
Det blir sagt at SIVA ikkje ynskjer å etablere fleire enkeltståande inkubatorar, dei ynskjer
heller å satse på eksisterande inkubatorar og gjera dei større og meir robuste.
Pan Innovasjon som SIVA-inkubator forvaltar statlege støttemidlar gjennom
inkubatorprogrammet til SIVA. Etter tre års drift kan Pan Innovasjon syne til resultat med 30
skapte arbeidsplassar med over 40 millionar i omsetning. Ei av inkubatorbedriftene, Varma,
vart nyleg tildelt Gründerprisen fra «Det kongelige selskap for Norges vel».
Flå Vekst SA gjekk i 2018 inn på eigarsida i Pan Innovasjon med ein liten del. I møter med
Pan Innovasjon har det vore sett på mogelegheitene for å etablere seg i Flå. Ut frå dette har
det og vore vidare drøftingar om å tenke heile Hallingdal, der Pan Innovasjon kan tilby
følgjande:
- Aktiv nettversbygging for bedrifter og gründerar med Pan Innovasjon sitt nettverk
- Tilgang til Pan Innovasjon sine inkubatortenester og 4-stegsmodellen for gründerar
- Vera med å skapa eit sterkare innovasjonsmiljø i Hallingdal
- Kartlegging av utviklingsmogelegheiter for eksisterande verksemder som har behov for
dette.
- Kontorstad for Pan Innovasjon vil vera Flå ein dag i veka, men ved behov møter i dei
andre kommunane i Hallingdal
- Oppstart for tenesta er tenkt 1.oktober 2018
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Pan Innovasjon har prisa tenestene til kr. 300.000,- for eitt år. Vedlagt tilbod (vedlegg 1) er
med utgangspunkt Flå kommune, men vil bli revidert som eit tilbod for Hallingdal.
Ut frå drøftingar med dagleg leiar i Flå Vekst er det føreslege ei kostnadsdeling Flå kommune
kr. 100.000 og Regionrådet for Hallingdal kr. 200.000. Flå kommune har handsama saka og
løyvd kr. 100.000 under føresetnad at Regionrådet for Hallingdal løyver dei resterande
kr. 200.000.
Vurdering
Det blir vurdert som ein god strategi å etablere samarbeid med ein inkubator i vårt
nærområde, som har grøne næringar som sitt satsingsområde. Dette samsvarar godt med
handlingsprogram Strategisk plan for Hallingdal, «Ny teknologi, Det grøne skifte» og tiltak
29: Arbeide for utnytting av lokalt råstoff, t.d. Hallingdal Trepellets. Hallingdal, den grøne
dalen! Det samsvarar og med tiltak 27: Støtte tiltak som gjer det attraktivt for ungdom og
satse på ei framtid innanfor primærnæringane, og tiltak 28: Støtte entreprenørskap og
gründervirksomhet.
Talet på bedrifter som får bistand frå ein inkubator har dei siste åra vore i sterk vekst. I
Hallingdal er det grunn til å tru at det kunne vore fleire inkubatorbedrifter, ut frå type
næringar, talet på gründerar og etablerte bedrifter som ynskjer vekst. Her vil nærleik til
tenesta vera ein viktig faktor. For å få effekt av inkubatortenestene er det avgjerande at
aktuelle bedrifter får nødvendig informasjon om tenestene. Flå Vekst SA som
prosjektansvarleg må her ta ein aktiv rolle, og der den viktigaste samarbeidsparten vil vera
Hallingdal Etablerersenter. Samstundes vil næringsmedarbeidarane i Hallingdal kunne vera
viktige støttespelarar.

Forslag til vedtak
1. Regionrådet for Hallingdal løyver kr. 200.000 til Flå Vekst SA, som ansvarleg for
etablering av samarbeidsavtale med Pan Innovasjon AS, for å drive inkubatortenester i
Hallingdal, etter nærare avtale.
2. Midlane blir løyvd frå regionalt næringsfond.
3. Kontorstad for Pan Innovasjon vil vera Flå ein dag i veka, men ved behov møter i dei
andre kommunane i Hallingdal
4. Regionrådet for Hallingdal føreset at Flå Vekst SA som prosjektansvarleg tek ein rolle slik
at inkubatortenesta kan bli eit tilbod for heile Hallingdal, i nært samarbeid med Hallingdal
Etablerersenter.
5. Utbetaling av tilskot vil skje etter nærare avtale, i tråd med gjennomførte tiltak.

Hallingdal, 21.6.18
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg 1:
Vedlegg 2:

Tilbod frå Pan Innovasjon AS, dat. 19.4.2018
Presentasjon Pan Innovasjon AS
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TILBUD TIL FLÅ KOMMUNE –
I SAMARBEID MED FLÅ VEKST

Destinasjonsutvikling og tilknytning til sentrale
strøk, nærings- og befolkningsvekst
Pan Innovasjon (PI) er en SIVA-inkubator og forvalter statlige støttemidler gjennom
inkubatorprogrammet til SIVA. Vi ble etablert i 2015 for å bidra til vekst i skog- og trenæringen, og har nylig utvidet perspektivet, og arbeider nå med fokus på grønn vekst og biobasert næring. Vi bygger vår virksomhet på åtte grunnpilarer:
RESIRKULERING
GJENBRUK
SKOG- OG TREBASERT NÆRING
LANDBRUK
MILJØVERN
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FORNYBAR ENERGI OG BIOØKONOMI
BÆREKRAFTIG TURISME
GRØNNE TJENESTER

Vi bistår gründere og entreprenører fra idé til marked gjennom 4-stegsmodellen:
Fase 1: Idéutvikling og fundamentering
Prosjektorganisering
Markedsanalyser
Tidligfase behovsavklaring
Teknisk bistand
Design – Produktutvikling/prototyping
Lage forretningsplan
Bygge nettverk – og team
Pre-såkornfinansiering
Fase 2: Salg
Bistand til salg av produkt/tjeneste – tradisjonell og nettbasert
Testing av idé mot markedet – Er behovet reelt? Hva er kunden villig til å betale for
løsningen?
Passer det overens med produktet/tjenestens kostnader?
Fase 3: Finansiering
Helhetlig finansiering av bedriften relatert til den fasen som bedriften er i.
Fase 4: Gjennomføring
Riktig organisering/styrearbeid, ledelse, salg
Teknisk- og økonomisk bistand (Ref.: bygge produksjonslinjer)
PI besitter kompetanse og nettverk til å aktivt jobbe med og bistå gründere gjennom alle faser
av denne modellen etter behov, og bidrar også til økt gjennomføringsevne med kapital. PI har
på de tre årene vi har vært operative, bidratt til 45 nye arbeidsplasser og 3,7 millioner i
innovasjonsstøtte til gründere og etablerte bedrifter. Pan Innovasjon kan vise til 100%
måloppnåelse i de tre årene inkubatoren har vært operativ.

VÅRT FOKUS FOR VIDEREUTVIKLING AV NYE FORRETNINGSIDEER
OG EKSISTERENDE BEDRIFTER
Målsetting for forretningsidéer:
Vi bidrar til å finne den første kunden.
Målsetting for eksisterende bedrifter:
Vi bidrar til å finne en ny kunde, om det er for nytt produkt, eller eksisterende produkt i nye
markeder.
PI har dessuten sterk kompetanse innen finansiering av nye og eksisterende virksomheter.
Våre partnere kan bidra til søknader til virkemiddelapparatet, samt både låne- og
egenkapitalfinansiering.
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KONKRET TILBUD TIL FLÅ KOMMUNE (FLÅ VEKST)
Med Flå Vekst som ny eier i PI primo 2018, ønsker PI å kunne bidra i utviklingen av
kommunen. I møte med Kristian Akervold 24. januar 2018 ble det synliggjort at Flå
kommune har følgende behov: Destinasjonsutvikling og tilknytning til sentrale strøk samt
næringsutvikling og befolkningsvekst.
Vi oppfatter at Flå kommune er offensiv og i positiv utvikling. For videre utvikling kan det
være behov for nye samarbeidspartnere og nye løsninger. Kommunen har godt med arealer til
disposisjon, og har naturgrunnlag som passer godt inn i PI sine satsingsområder.
I samarbeid med Flå Vekst ønsker PI å tilby Flå kommune et program der vi bidrar til at
kommunen kan nå sine mål.
Dette vil bety følgende for Flå kommune:
- Aktiv nettverksbygging for bedrifter og gründere med hele PIs nettverk
- Tilgang til PIs inkubatortjenester og 4-stegsmodellen for gründere
- At PI bidrar til å skape et innovasjonsmiljø i Flå
- Kartlegging av utviklingsmuligheter for eksisterende virksomheter som har behov
for dette.
For 300.000 kroner vil Flå kommune få:

Etablerertjeneste, statlig inkubator og innovasjonsmiljø med en ansatt fra PI lokalisert i Flå en
dag i uken.
50 arbeidsdager a 700 kr per time, 250.000 kroner
Gjennomføring av et årlig arrangement, 20.000 kroner
Innleie av spesialister i forbindelse med utredninger av muligheter, 10.000 kroner
Administrasjon, markedsføring, gjennomføring av kurs og informasjonsmøter, reiser, 20.000 kroner.

Pan Innovasjon vil i tillegg, så langt det er mulig, delta aktivt på relevante arrangementer og
næringsaktiviteter der aktører kan bli kjent med vår funksjon og vårt tilbud.
PI tar initiativ til å skape interesse rundt innovasjon og entreprenørskap i samarbeid med
relevante lokale aktører gjennom for eksempel bidrag til priser i eksisterende arrangementer.
Som statlig inkubator har ikke PI en målsetting om å tjene penger. Dette gjør at våre tjenester
er basert på selvkost med en timepris som per dags dato ligger på 700 kroner pluss
administrasjonskostnader ved kontoret.

PAN INNOVASJONS ORGANISASJON
Helge Stiksrud – Konstituert Daglig leder
- Utdannet nærings- og ressursøkonom ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU) og er
bedriftsøkonom fra BI. Har deltatt i Innovasjonsløftet i Ringeriksregionen (pulje tre, i 2016).
- Har arbeidet innenfor offentlig forvaltning, (nasjonalt og internasjonalt), media, privat
næringsliv (ansatt, og som selvstendig) og i interesseorganisasjoner.
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- Har samarbeidet med mange ulike mennesker. Relasjons- og nettverksbygger.
- Er kunnskapsrik, uredd, systematisk, kreativ, engasjert og løsningsorientert.
- Både som ansatt og som politiker har jeg opparbeidet meget god innsikt i forvaltningen og
grenseflatene mellom politikk og forvaltning. Variert erfaring fra ledelse innenfor politisk
virksomhet, media, kultursektoren, frivillige organisasjoner og gjennom selvstendig
næringsvirksomhet. Har bygget opp et omfattende kontaktnett både politisk og i andre ulike
miljøer. Er positiv og søker stadig nye utfordringer.
Ole Richard Mælingen – Finansrådgiver
- Utdannet MA International Financial Analyst, og er spesialist innen finansiell risiko,
verdikjeder og psykologi. Har 15 års nasjonal og internasjonal erfaring.
- Spisskompetanse på oppbygning av Private equity markets etter Europeiske og
Amerikanske modeller.
- Gründer og investor i fem lokale start-ups. Bidrar med finansrisiko og markedsanalyser,
samt aktiv ledelse og salg i bedriftene.
- Sterkt lokalpolitisk og miljø engasjert. Nestleder i Ringerike Venstre siden 2005 og er 1.
varamedlem i Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Ringerike kommune.
- Drifter familiens frukt- og bærgård på Røyse.
Stig-Endre E. Tryggestad – Programansvarlig og rådgiver, innovasjon
- Master i Industriell økonomi & teknologi og Bachelor i byggdesign ved Universitetet i
Agder. I tillegg Innovation Management ved Eindhoven University of Technology
- Bedriftsutvikling, økonomisk analyse, innovasjon (med vinkling mot salg, markedsføring og
kreativitet), styring, strategi og lederskap
- Erfaring som daglig leder og gründer av KraftCentralen. Interimledelse og rådgivning innen
innovasjon, endring og bedriftsutvikling: Tjenestedesign, strategiutvikling og styring og
prestasjonsutvikling av gründere og etablerte bedrifter. Har i tillegg arbeidet med rådgivning i
«Product life-cycle management» og bid management som konsulent i Intelligence,
Skandinavia og konsulent i Accenture, blant annet som coach for improved performance.
- Er effektiv, kreativ, løsningsorientert, analytisk, strukturert, målrettet og resultatorientert

Veronika Bazika (fødselspermisjon) – Daglig leder
- Universitetsutdannelse med fagområde: «Produkt – og tjenestedesign»
- Ekstensiv erfaring med Design/Thinking-modellen der prosjektutvikling, design og
business møtes.
- Visuell identitetsutvikling/brandbygging og online marketing-strategier.
- Gode struktur- og organiseringsegenskaper. Erfaring med kursvirksomhet og
bedriftsrådgivning.
- Rådgiver og veileder for pre-inkubator – og inkubatorbedrifter i Pan Innovasjon fra
september 2016. Prosjektutvikler og prosjektleder for 10 gründerprosjekter per desember
2017 der produkt- og tjenestedesign er avgjørende for markedssuksess.
- Bred erfaring som daglig leder og prosjektleder i start-ups og tidligfase-etableringer.
Motiverende og dyktig leder, god samarbeids-/team-player.
- God nettverksbygger, samfunns- og miljøengasjert.
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- 6 års freelance-erfaring som ernæringskokk i helsetrend-miljøer.
- Sterke kommunikasjonsegenskaper.
- God kjennskap til virkemiddelapparatet.
Anders Ødegaard – Styreleder
- Utdannet siviløkonom med spesialisering i Finans fra HBV, NHH og med et år i Amerika.
- 2 år hos Ernst & Young som konsulent. Jobbet med revisjonsoppdrag, skatt og
konsernregnskap.
- 10 års erfaring fra bank der han blant annet var leder for oppbyggingen av
storkundeavdelingen til Nordea på Hønefoss, ble valgt til å være med i et Workout-team
under finanskrisen for å jobbe med problemengasjementer og turnaround-cases, ble
håndplukket til å delta på Young Talents programmet og hadde ansvar for
destinasjonsutviklingsprosjekter som Norefjell, Høgevarde, Golsfjellet, Hemsedal og Geilo.
- Har over flere år bygget og solgt eiendom i egen regi.
- Startet egen virksomhet i 2012 som konsulent innen finansiering. Har kunder i hele
Norge og deler av Europa.
- Tok 50% stilling som økonomisjef hos Kristen Sveaas i A/S Kistefos Træsliberi. Ansvar for
økonomi, regulering av eiendom og finansielle oppgaver.
- Har siden vært engasjert i flere styreverv og har tatt med seg erfaring med
arbeidsmiljøloven, arbeidsgiveransvar, styrerapportering og oppfølging av daglig leder,
drift av restaurant med skjenkebevilling, forhandling med leverandører, kortreist mat
og Innovasjon Norge.
- Har som daglig leder for en møbelprodusent bidratt til en turnaround fra nesten konkurs
til rett under 40 mill. i omsetning tre år senere.
- Vært med å kjøpe og starte en barneskole på Ask i Buskerud. Et prosjekt som har bidratt til
6 nye arbeidsplasser, har positivt regnskap, og bidrar til nærmiljøet. Jobber nå med
etablering av barnehage.
- Jobber nå mye i Hemsedal med utvikling, prosjektering og regulering og konkret
operasjonell oppfølging av byggeprosess samt kontraktsforhandlinger med relevante
aktører under byggeprosjektperioden. Har ansvar for befaringer og oppfølging av kunder etter
kontraktsignering og for etablering av selskaper, stiftelser, skatt, skatteoptimalisering,
konsernregnskaper, forhandling/oppfølgning mot bank, rapportering og regnskap.

Hønefoss, 19. april 2018
Helge Stiksrud og Ole Richard Mælingen

Pan Innovasjon – en SIVA-inkubator
”Å være ledende på bistand til etablering av selskaper
med sterk bærekraftig og miljøbevisst profil.”
Pan Innovasjon er en SIVA-inkubator for utvikling av grønne næringer. For å bli en inkubatorbedrift
i hos oss må virket falle inn under ett eller flere av våre 8 kjerneområder:
LANDBRUK

MILJØVERN

GJENBRUK

GRØNNE TJENESTER

RESIRKULERING

BÆREKRAFTIG TURISME

SKOG- OG TREBASERT NÆRING

FORNYBAR ENERGI OG BIOØKONOMI

Kompetanse og samspill med nettverk
Teamet i Pan Innovasjon har sterk kompetanse på flere
områder, deriblant bedrifts- og forretningsutvikling,
innovasjon, kommunikasjon og prosesser. I tillegg har vi et
stort lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk som
bidrar til å skape suksesser. Dette drar inkubatorbedrifter
god nytte av i etablering og utvikling av sine bedrifter og
konsepter.
Vi tilbyr inkubatorbedriftene rådgivning, støtte, nettverk,
kontorplasser og tilgang til gratis bistand fra våre
samarbeidspartnere i den grønne næringen.

Pan Innovasjon har sterkt fokus på samspill og jobber
etter quadruple helix-modellen.

Vi som jobber i Pan Innovasjon
Helge Stiksrud
Kst. daglig leder
hs@paninnovasjon.no
918 23 214

Mette Louisa Skov
Rådgiver
ms@paninnovasjon.no
410 04 833

Veronika Bazika
Daglig leder i permisjon
vb@paninnovasjon.no
407 80 063

Stig-Endre Tryggestad Elvevoll
Programansvarlig og rådgiver
see@paninnovasjon.no
416 37 149

Vi holder til på Ringerike
Pan Innovasjon AS
Follumveien 100
3515 Hønefoss
Du finner oss i 5. etg.

