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Hvordan kan regionene dra nytte av SIVA for å 
fremme omstilling og innovasjon?

Oddrun Englund, seniorrådgiver Innovasjon



Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Sivas hovedmål er å utløse lønnsom utvikling av bedrifter og 
nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Et særlig ansvar 
for å fremme vekstkraft i distriktene. 

Hovedkontor i Trondheim

44* ansatte

* Per august 2017





Eiendom
– Fysisk infrastruktur for næringslivet

§ Siva	investerer	i	industribygg,	kontorbygg	og	
kompetansesentre	for	næringslivet

§ Senker	barrierer	for	etablering	der	
markedsmekanismer	gjør	dette	spesielt	
krevende,	også	for	større	industrielle	prosjekt

§ Minimerer	risiko	og	utløser	privat	kapital.	
Hver	krone	fra	Siva	utløser	2,22	kroner	fra	
private	investorer

§ Organisert	gjennom	det	heleide	
datterselskapet	Siva	Eiendom	Holding

§ Siva	forvalter	117	bygg	med	ca 700	leietakere



Eierskap
– Organisatorisk infrastruktur for næringslivet

§ Siva	er	medeier	i	om	lag	35	eiendomsselskap	
og	vel	100	innovasjonsselskap

§ Landsdekkende	selskapsstruktur	med	
knutepunkt	i	alle	regioner

§ Sivas	eierskap	tilfører	selskapene	kapital,	
kompetanse	og	nettverk

§ Aktivt	eierskap	fra	Siva	bidrar	til	økt	
verdiskaping	i	lokalsamfunn	og	regionale	
kunnskaps- og	næringsmiljø



Næringshageprogrammet
– Levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene

§ Innovativt	bedriftsfellesskap	som	jobber	for	
utvikling	av	næringslivet	i	sin	region

§ Faglig	og	sosialt	samarbeidsmiljø

§ Finansiert	av	Kommunal- og	
moderniseringsdepartementet

§ 39	næringshager	gir	kompetanse- og	
utviklingsstøtte	til	1.300	norske	bedrifter	

§ Siva	bidrar	med	kapital,	kompetanse	og	
nettverk



Inkubasjonsprogrammet
– Skaper morgendagens konkurransedyktige bedrifter

§ Inkubatoren	er	et	innovasjonsselskap	som	
bidrar	til	utvikling	og	etablering	av	nye	
bedrifter	og	skaper	vekst	i	etablert	næringsliv

§ Faglig	og	sosial	koblingsarena	for	gründere,	
investorer,	forskning	og	industri

§ Gir	forretningsrådgivning	fra	idé	til	marked

§ 35	inkubatorer	gir	kompetanse- og	
utviklingsstøtte	til	1.100	gründere	

§ Siva	bidrar	med	kapital,	kompetanse	og	
nettverk



Målbedrifter i næringshageprogrammetBedrifter i inkubasjonsprogrammet

Akkumulert	omsetning	2012-2015:				115,82	mrd
Akkumulert	verdiskaping	2012-2015:			34,67	mrd

Akkumulert	omsetning	2012-2015:				12,9	mrd
Akkumulert	verdiskaping	2012-2015:			2,6	mrd



Validè



Innovasjonssenter Tromsø

§Eiendom
§Eierskap
§ Inkubator

Tromsø

Innovasjonssenter Tromsø

Innovasjonssenter Tromsø



Atheno - Innovasjonsselskap i Sunnhordland 

§ Inkubator
§ Arena for industriell nyskaping
§ Innovasjon i eksisterende industri
§ Nettverk



Midtveisevaluering av 
Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram

• Begge programmene utgjør en forskjell 
for de bedriftene som rekrutteres inn, og 
utviklingen i bedriftene styrkes. 

• Fire av fem bedrifter oppgir at de er 
fornøyd eller svært fornøyd med sin 
inkubator/næringshage.

• Effektberegninger viser at 
verdiskapingen knyttet til bedriftene i 
næringshager og inkubatorer er høyere 
enn for sammenlignbare bedrifter etter 
tre år.

• https://siva.no/wp-
content/uploads/2017/06/midtveisevalue
ring-nh-inkprogram.pdf



Effekter av næringshagen

Figur 6.7: Hvilke effekter har driften av næringshagen de siste tre årene gitt? 
Gjennomsnittverdier på en skala fra 1 til 5 der 1=Ikke i det hele tatt, 2=I liten 
grad, 3=I noen grad, 4=I stor grad og 5= I svært stor grad. N=41



Viktig for næringshagene fremover



En nasjonal infrastruktur for 
næringsutvikling

§ 102 innovasjonsselskap 
§ 38 eiendomsselskap
§ Sivas næringshager og inkubatorer er 

en viktig del av de regionale 
innovasjonssystemene.

§ Sivas nettverk bidrar til å bygge 
kompetanse, dele erfaring og 
stimulere til samarbeid.

§ Nytteverdien er aller best for 
bedriftene som er samlokalisert og en 
aktiv del av miljøet.


