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1.Linjetjenesten i Sør-OdaL

Tove K. Gulbrandsen,

Odal Næringshge



Næringshager
55 næringshager
Ca 1000 bedrifter i 
nh’ene
Nærmere 3000 
medarbeidere
30% kvinner
60% innen KIFT-
segmentet

Nær 65% privat 
eierskap i 
innovasjonsselskape
ne



www.onu.no 

Odal Næringshage
Skarnes

12 år med optimisme og skapervilje



www.onu.no 

Odal Næringshage

• ”lavterskeltilbud” for etablering
• Samlokaliseringsmiljø
• Hospiteringsplass
• Skrive doktoravhandling?
• Kompetanse og nettverk
• Aldri undervurdere en felles lunsj
• Små bedrifter blir sammen store
• Kompetanseheving og utvikling
• Tett oppfølging av bedriftene, Internt og eksternt



www.onu.no 

Odal Næringshage

• Kvinnesatsing: Kvinnovasjon – www.kvinnovasjon.no

• Ungdomssatsing; entreprenørskapsaktivitet

• Internasjonale nettverk; eksempel Krakow, Gdansk, 
Murmansk

• Styrebase: www.styrebase.no

Odalsfondet; lokalt såkornfond for bedrifter i og i 
tilknytning til Odal Næringshage

• Distribuert inkubator

http://www.kvinnovasjon.no/
http://www.styrebase.no/


www.onu.no 

Odal Næringshage

• Prosjekter innen kulturbasert 
næringsutvikling: Innlandsskjærgården, 
Festningsrittet, utøvende kunstnere i Odalen

• Interreg-prosjekter; FEM, TRUST

• Nasjonalt nettverk med 54 andre 
næringshager

• Nasjonalt nettverk med kunnskapsparker, 
forskningsparker, inkubatorer 



”Alle” ønsker de unge og velutdannede, ikke 
minst kvinnene: men hvor attraktive er vi?



Fra by til bygd?



Får vi dem hjem igjen ?
Har vi miljøer som er tiltrekkende 

nok?



Sør-Odal kommune

• Mer enn



Sør-Odal kommune tar noen grep ..

Den UrbANe bygda meD yRende
kulTURmangfold



Bakgrunn:
Plassering i Nærings-NM 2009

Kommune Nærings-NM 

Sør-Odal 229 

Kongsvinger 123 

Nord-Odal 290 

Eidskog 401 

Grue 403 

Åsnes 256 

Våler 37 



Sør-Odal

• Gode på etableringer

• Dårlig på vekst
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Regionen

Oppsummering

• Sats på nyetableringer

• Sats på at nylig etablerte 
vokser
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Hvordan samarbeider og jobber vi i vår 
kommune?

• 1.linjetjenesten er viktig!

• Samarbeidsavtale mellom  
Odal Næringshage og 
kommunen

• 2 deltakere på 
fylkeskommunens 
utdanning for sertifisering 
av  1.linjetjenesten

• Månedlige møter med 
oppdatering og 
koordinering av aktivitet

• Kommunen har en viktig 
tilretteleggerrolle; 
eks.industriområder, 
reguleringsplaner , 
infrastruktur, saksbehandling

• Hva kan vi bidra med inn i 
samarbeidet; kompetanse og 
nettverk? Eksempelvis 
kommunen har 
landbrukskompetanse, 
næringshagen har nettverk og 
kompetanse på andre typer 
etableringer og bransjer. 



Aktiviteter og tiltak, eksempler

• Mobiliseringstiltak

- Gründertapas

- Seminar og konferanser

- Frokostmøter

- Mediastrategi

• Regionalt engasjement for å sikre kunnskap og bedre bruk av 
ressursene og kompetansen som finnes i regionen

Men, blir det resultater av slikt?



Odal Næringshage
• Fokus på Innovasjon og nyskaping; distribuert inkubator:

- Årets kvinnelige gründer 2010; Elisabet N. Michelson

- Årets innovasjonsbedrift i Glåmdal 2010; OYSTEINS AS

- Eidsiva’s innovasjonspris 2009; Stereo Skis

- Årets inkubatorbedrift 2009 i Hedmark og Oppland; OYSTEINS

- Årets innvasjonsbedrift i Glåmdal 2009; Stereo Skis

- Vinner av Djervhetspris ved NTNU oktober 2010: Elisabet 
Michelson

17



Kommunikasjon







Og selvsagt også med levende bilder .. Takk for 
oppmerksomheten!

YouTube - Odal 
Næringshage 10 år

http://www.youtube.com/watch?v=iHNHzenqdmc
http://www.youtube.com/watch?v=iHNHzenqdmc
http://www.youtube.com/watch?v=iHNHzenqdmc
http://www.youtube.com/watch?v=iHNHzenqdmc
http://www.youtube.com/watch?v=iHNHzenqdmc
http://www.youtube.com/watch?v=iHNHzenqdmc

