
INNOVASJON OG BEDRIFTSUTVIKLING 

- i utfordrende koronatider
Av Anette Strand Sletmoen, 
daglig leder, Solør Næringshage AS.



Kort presentasjon – Anette Strand Sletmoen:

• Vokst opp på gård i Hof, Åsnes kommune

• Utdannet innen media og derfor bosatt i Elverum, 
jobbet som journalist i mer enn 20 år, blant annet NRK 
og Nationen, 12 år som selvstendig næringsdrivende.

• Fire år som prosjektleder for nettverket Inn på tunet
Hedmark, deltidsstilling kombinert med journalistikken

• Startet som rådgiver i Solør Næringshage sep. 2016, 
vært daglig leder i næringshagen siden aug. 2017. 

• Solør Næringshage eies i dag 100% av Åsnes kommune, 
og kjerneoppgavene til SNH er å levere
næringsutviklingstjenester til Åsnes, men vi er også en
del av næringshagenettverket i regionen.



Hva er innovasjon?



INNOVASJON og BEDRIFTSUTVIKLING

• Innovasjon - fornyelse; nyskapning; forandring; nye
produkter, tjenester eller produksjonsprosesser - å bringe
fram endringer i måten økonomiske goder eller andre 
verdier blir produsert på.

• INNOVASJONER KAN VÆRE ENKLE FORBEDRINGER, 
ELLER Å SETTE SAMMEN TING PÅ EN NY MÅTE.

• Bedriftsutvikling - kompetansevekst, volumvekst, 
kvalitetsvekst, idé- og produktvekst, nettverksvekst, 
finansiell vekst, inntjeningsvekst, markedsvekst o.l.



VIRKEMIDDELAPPARATET 
Lokalt:

• FØRSTELINJETJENESTE – starthjelp, primært for nyetablerere, gratis 

• https://etablererkursinnlandet.no/

Ansvarlige: 
Kommunene og landbruksavdelingene, ulik organisering, SNH har 1. linje for Åsnes kommune

• MÅLBEDRIFT/INKUBATOR – videreutvikling, primært for etablert næringsliv, krever avtale

Ansvarlige:
Solør Næringshage AS er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage 
en del av SIVAs veletablerte konsept for næringshager.

Sør-Østerdal Næringshage AS, for bedrifter i Sør-Østerdal. 

• LOKALE NÆRINGSFOND – for alle tilhørende i lokalmiljøet, se kommunenes hjemmesider

Regionalt/nasjonalt:

• NÆRINGSHAGER/INKUBATOR, ulike næringshager i gamle Hedmark, Klosser

• INNOVASJON NORGE

• ANDRE FOND OG FINANSIERINGSLØSNINGER, eks. SkatteFunn mm.

• KLYNGER OG NETTVERK, eks. Visit-systemet, Finnskogen Natur & kulturpark, lokalmatnettverk o.l.



Hva kan man få hjelp til gjennom 
målbedriftssystemet?

F.eks.

• søknader

• forretningsutvikling

• markedsarbeid

• rekruttering

• egen 
kompetanseutvikling

Næringshagene setter deg også i 
forbindelse med:

• finansiering

• FoU-institusjoner

• leverandører

• styrekompetanse

• andre relevante 
samarbeidspartnere

• Bedriftsutvikling - kompetansevekst, volumvekst, 
kvalitetsvekst, idé- og produktvekst, nettverksvekst, finansiell
vekst, inntjeningsvekst, markedsvekst o.l.



Hva koster målbedriftshjelp i koronatid?

Det vurderes på bakgrunn av 
situasjonen bedriften befinner seg i, 
men for noen er det mulig å få
gratis bistand, eks. reiselivsbedrifter
o.l. som er hardt rammet av 
pandemien.



Vi skreddersyr hjelp etter 
bedriftens behov!

Ta kontakt:

Anette Strand Sletmoen

99 44 54 26

anette@solornh.no

Følg Solør Næringshage på Facebook for næringsinfo!

mailto:anette@solornh.no

