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Utvikler, eier og finansierer

Siva – Selskapet for industrivekst – er et 
statlig foretak som utvikler, eier og 
finansierer en nasjonal infrastruktur for 
innovasjon bestående av inkubatorer, 
næringshager, katapult-sentre, 
innovasjonsselskaper, samt 
innovasjonssentre og industribygg. 



Eierskap

Næringshage- og 
inkubasjonsprogram

Testfasiliteter
Norsk katapult

5 katapult-sentre 

120 eiendommer Etablerte bedrifter

Forsknings- og 
næringsmiljøer

Oppstartsbedrifter 
og gründere

En nasjonal 
innovasjonsstruktur SluttbrukereSivas verktøy

Eiendom

Eierskap i 76 innovasjonsselskaper

700 leietakere 

74 programoperatører



Inkubasjonsprogrammet
(2012 ut 2022)

Visjon: Skape morgendagens 
konkurransedyktige bedrifter.

Hovedmål: Økt nasjonal verdiskaping 
gjennom effektivt å identifisere, 
videreutvikle og kommersialisere 
gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi 
ny vekst i etablerte virksomheter.

Inkubatoren er en faglig og sosial 
koblingsarena for gründere, 
investorer, forskning og industri.



Visjon: Skape levedyktige og 
fremtidsrettet næringsliv i 
distriktene.

Hovedmål: Bidra til økt 
verdiskaping gjennom å legge til 
rette for utvikling av attraktive 
bedrifter og kunnskaps-
arbeidsplasser.

Et virkemiddel for fylkes-
kommunen og skal bidra til at 
fylkeskommunens rolle som 
regional utviklingsaktør styrkes.

Næringshageprogrammet
(2011 – ut 2022)



Næringshagen - selskapet
• En Næringshage er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider 

for utvikling, vekst og nyskaping for og i næringslivet i sin region. 

• Næringshagene er operatør for næringshageprogrammet. 
Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte 
i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging. 

• Næringshagemiljøet er en utviklingsarena for bedrifter som ønsker 
vekst og utvikling gjennom et innovativt, faglig og sosialt miljø.

• Andre sentrale momenter
• Eierskap med privat aksjemajoritet, samt kommuner, Siva og andre
• Kompetente og dedikerte ansatte som utviklingsressurser

• Komplementær aktiviteter i selskapet 

• Økosystem for innovasjon – nettverk med relevante samarbeidsparter
• God lokal og regional forankring i næringslivet og kommuner

• Har kritisk masse av utviklingsorienterte målbedrifter

• Kompetent og utviklingsorientert styre
• God selskapsdrift, god synlighet, profilering og omdømme



Næringshageprogrammet

• Et bedriftsutviklingsprogram med fokus på videreutvikling og vekst 
i etablerte smb-bedrifter, samt legge til rette for nye 
bedriftsetableringer

• Næringshagene skal gjennom Næringshageprogrammet tilby 
tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av 
forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, 
internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

• Næringshagene skal være en aktiv tilrettelegger for kompetanse, 
nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og 
samhandlingsarena for bedriftene. 

• En viktig oppgave til næringshagene er å koble bedriftene opp til 
relevante fagmiljø, FoU-miljø, investeringsmiljø, samt offentlig 
virkemiddelapparat.



Næringshageprogrammet 2011-2022

• Et bedriftsutviklingsprogram med fokus på videreutvikling og vekst i 
etablerte smb-bedrifter, samt legge til rette for nye bedriftsetableringer

• Programmål:
• Økt verdiskaping 

• 5% over sammenlignbare bedrifter

• Økonomisk merverdi for bedriftene

• Utløsende for utviklingsarbeid og god kundetilfredshet

• Nettverksbygging 

• Bistå med bedrifts- og bransjenettverk

• Koblingsaktør mot FoU-miljø, fagmiljø, klynger, investeringsmiljø, Norsk katapult, 
virkemiddelapparat mv. 

• Nye markeder og internasjonalisering 

• min 50 % av målbedriftene har internasjonal aktivitet

• Samlokalisering 

• skape attraktive møteplasser, bedriftsmiljø og samhandlingskultur 

• Nyetableringer og vekst 



Næringshageprogrammet

Sapmi Næringshage, Finnmark: 

• Som medlem av Næringshagene i Norge og en SIVA 
partner er Sápmi Næringshage en del av et 
landsomspennende nettverk der talenter, idéer og 
prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere 
seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, 
arbeide med markedet og finne kapital.

Sunnmøre Kulturnæringshage: Sunnmøre:

• Næringshagane skal vera eit levande miljø som 
trekkjer til seg personar og bedrifter som ønskjer å 
utvikla seg. Her kan du mellom anna få hjelp til å 
etablera eller videreutvikla verksemda di og få 
kontorplass i spanande og kreativt miljø. Me vil 
mellom anna ha stort fokus på utvikling og vekst i di 
bedrift.



Bedrifter i næringshage- og inkubasjonsprogrammene 2013-2019 (+ halvårsstatus 2020)

• 68 % økning i antall målbedrifter i hele perioden
• 4 % økning i antall målbedrifter fra 2018 til 2019
• Andel nye inntak har de siste tre årene utgjort ca 30-35 % av totalen

• Akkumulert omsetning 2012-2018: 300,5 mrd. kroner
• Akkumulert verdiskaping 2012-2018: 91,2 mrd. kroner

• 153 % økning i antall bedrifter i inkubasjon i hele perioden
• Økning i antall bedrifter i inkubasjon alle årene
• Andel nye inntak har de fire siste årene utgjort 45-52 % av totalen

• Akkumulert omsetning 2012-2018: 38,3 mrd. kroner
• Akkumulert verdiskaping 2012-2018: 6,6 mrd. kroner



˝Tilskudd      Kompetanse      Nettverk

… tilfører vi våre inkubatorer og næringshager

slik at de utløser økt verdiskaping i næringslivet over hele landet



2,5 mill

2,1 mill

1,8 mill

1,5 mill

Revidert tilskuddsmodell Næringshageprogrammet

Tilskudd Næringshager

2,5 mnok

Buskerud Næringshage, Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen 

Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Nordkappregionen 

Næringshage, FI

2,1 mnok

Landsbyen Næringshage, Inam, Suldal Vekst, Telemark Næringshage, 

Lister Nyskaping, Rogaland Ressurssenter, Hermetikken Næringshage, 

Næringshagen Midt-Troms, Orinor, Næringshagen i Orkdalsregionen, 

Tindved Kulturhage, Stryn Næringshage

1,8 mnok

Egga Utvikling, Gulen og Masfjorden Næringshage, Lindesnesregionen 

Næringshage, Næringshagen på Voss, Sognefjorden Næringshage, 

Sunnmøre Kulturnæringshage, Valdres Næringshage, Skåppå, Sentrum 

Næringshage, Medvind Næringshage, Sapmi Næringshage, 

Næringshagen i Hardanger, Hallingdal Næringshage, Næringshagen 

Østfold

1,5 mnok

Halti Næringshage, Linken Næringshage, Nordhordland Næringshage, 

Pågang Næringshage, Ryfylke Næringshage, Sør-Østerdal Næringshage, 

Vindel



Kompetanse

Utviklingssamtalen

Kundetilfredshetsundersøkelsen

Kurs

Ekstrasatsinger

AVI

Ekstraordinær oppfølging

Tilrettelegge for studieturer

Pilot- og læringsprosjekt

Nettverk

Fagdag for inkubator- og næringshageledere

Sivapartnersamling

Sivakonferansen

Samling nye ledere og andre ressurspersoner

Regionale samlinger

Siva-nett

Kompetanse og nettverk

Siva bidrar med profesjonalisering av programmenes komponenter kompetanse og nettverk



Fire eiendommer

Siva Narvik Eiendom AS

Siva Industrianlegg AS - Andenes

Lofoten Utvikling AS

Siva Drag Eiendom AS

Tre inkubatorer

Kunnskapsparken Bodø AS

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kystinkubatoren AS

To næringshager

Egga Utvikling AS

Sentrum Næringshage AS

Engasjement i

Nordland

Fem eierskap

Egga Utvikling AS

Kunnskapsparken Bodø AS

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kystinkubatoren AS

Sentrum Næringshage AS



Opptak av nye næringshager i program

Omliggende innovasjonsselskaper
• Geografisk utvidelse kan gi næringslivet tilgang til virkemidlene

Aktørbildet i regionen -

Forprosjekt – danner grunnlag for opptak
• Gjennomføres etter bestilling fra Fylkeskommunen

• Initiativet må ha god forankring hos Fk

• Samarbeid mellom søker, Fk og Siva
• Sentrale områder/tema som må belyses/avklares før igangsetting av 

forprosjekt 




