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GRÛNDER: Geir Arne Hageland har planer om å få funksjonshemmede i arbeid. Gjennom gründerbedriften Funkibator vil han bidra til å sysselsette dem som har falt utenfor arbeidsl

Han kan spare oss
Hvis Geir Arne Hageland lykkes med gründerideen Funkibator,
kan Nav spare milliarder av kroner.
Av Inger Stokland
inger.stokland@gd.no
Mobil: 909 38 972

LILLEHAMMER: Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen fra 2008 definerer 555.000 nordmenn mellom
16 og 66 år seg selv om funksjonshemmede i større eller mindre
grad. Over 300.000 av dem er
ikke sysselsatt.

- Norge bruker formidable beløp på uføre. 60 milliarder kroner
bare på uføreytelser. Funksjonshemning er et vidt begrep. En del
har ingen mulighet for å skjøtte et
arbeid. Men mange kunne ha vært
sysselsatt, hvis forholdene ble lagt
til rette, sier Hageland.
Og legger til:
- Hvis jeg kunne bidra til at ti
prosent av dem kommer i arbeid,
ville det spart Nav for mellom ni
og ti milliarder kroner!
- En luftig og offensiv idé?
- Ja, men slett ikke umulig!
Hageland er selv funksjonshemmet og bruker proteser på
begge bein. Det har aldri hindret

ham å være yrkesaktiv. I ti år har
han vært IKT- konsulent innenfor
lønns- og økonomisystemer ved
forskjellige bedrifter. Nå er han i
ferd med å avslutte en mastergrad
i innovasjon og næringsutvikling
ved HiL.
I høst ble han tatt opp i inkubatormiljøet i Lillehammer Kunnskapspark på Storhove. Det var
her han lanserte ideen om å trekke
flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet og da gjerne som gründere.
- Hvordan ser du for deg bedriften Funkibator?
- Jeg ønsker å være en iverksetter av tiltak for funksjonshemme-

de slik at de blir inspirert til å satse
selv. Funkibator skal kunne gi tips
og veiledning. Nav har i dag 45 ulike virkemidler, mange av dem er
lite kjent blant folk. Derfor er det
behov for et bindeledd mellom de
funksjonshemmede og Nav. I tillegg skal Funkibator være en markedsplass via nett hvor folk kan
finne kunnskap og nettverk og utveksle erfaringer.
Verdiskapning
Hageland sier videre at målet er
økt verdiskapning blant personer
med funksjonsnedsettelser ved å
støtte opp om nyetableringer.
Funkibator skal bidra med støtte i

etableringsfasen i form av faglig
kompetanse og nettverk mot markedet, foruten generell kompetanse og finansiering.
- Det er en ambisjon å bygge et
nasjonalt og internasjonalt nettverk av kompetanseressurser.
Videre handler konseptet om
holdning. Funkibator skal være en
promotør av mestring og vise at
fysiske forskjeller ikke nødvendigvis er en hindring.
- Funkibator vil bruke den kompetansen som en funksjonsnedsettelse representerer positivt og til
utvikling av løsninger.
Hageland ønsker å være konsulent for å finne praktiske løsninger
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n Inkubator er et tilbud til dem
som vil starte sin egen bedrift.
Det er et sted hvor du kan være
nyskapende for å realisere ideen
din og hvor du får hjelp til å etablere deg.
n I en inkubator finnes kunnskap,
nettverk og viktige kontortjenester som stilles til disposisjon. som
nyetablerer blir du en del av dette store nettverket.
n Her i distriktet er Inkubatoren
lagt Lillehammer Kunnskapspark
som har et bredt faglig nettverk
til nytte for bedriftene i Inkubatoren. Nettverket består av personer og instanser som kan bistå i
bedriftsutvikling.
n For å komme inn i Inkubatoren
må ha kommet så langt med ideen din at du ikke kommer videre

livet.

Begge foto: Silje Rindal

MENTOR: Geir Arne Hageland er tatt opp i inkubatoren i Lillehammer Kunnskapspark. Daglig leder Bjørn Nørstegård er en viktig
samtalepartner i utviklingen av Hagelands forretningsidé Funkibator.

for milliarder
som sikrer tilgjengelighet og positive opplevelser.
- Sist og ikke minst skal Funkibator være en pådriver i å vise
mestring i seg selv.
Positiv ressurs
- Funksjonshemmede er en lite benyttet ressurs i samfunnet?
- Det stemmer. Ved at såpass
mange funksjonshemmede ikke er
i arbeid, går samfunnet glipp av
verdifulle ressurser. Vi som er
funksjonshemmede må selge oss
inn som en positiv ressurs på arbeidsmarkedet. Akkurat som for
andre, er dette vårt eget ansvar,
sier Hageland.

Samtidig understreker han at
det gjelder å legge lista passe høyt:
- Jeg vil gjerne bruke min egen
historie for å inspirere andre til å
komme i arbeid. Gjennom Funkibator kan jeg være en spydspiss og
en rollemodell, sier Hageland.
Rollemodell viktig
Lillehammer Kunnskapspark fant
gründerideen til Hageland svært
interessant og tok han derfor opp
som inkubatorbedrift i Fakkelgården. Nå jobber gründeren med en
forretningsplan for å få Funkibator opp og gå.
I dag er det 22 inkubatorbedrif-

ter tilknyttet Kunnskapsparken
innenfor reiseliv og opplevelsesnæring.
- Geir Arne Hageland ser løsninger og ikke problemer. Funkibator tar utgangspunkt i positive
ressurser. Dessuten bruker Hageland seg selv som en rollemodell,
og rollemodeller er viktige. Det er
de som gjør denne typen gründerideer troverdig og viser at det lar
seg gjøre, sier Nørstegård til GD.
Kunnskapsparken bistår Hageland med å utvikle forretningsideen Funkibator ved å formidle kontakt med nettverk og kunnskapsmiljø.
- Når du skal etablere en bedrift

uten å starte en bedrift. Eller du
kan nylig ha etablert bedriften.
Inkubatoren har et eget inntaksråd som vurdere søkere.
n Ideen din må være innovativ og
ha vekstpotensial. Du må ha en
plan utover selve etableringen og
mål om hvordan bedriften skal
vokse og en plan for hvordan dette skal skje.
n Målet er at bedriftene er kommet så godt i gang at du kan forlate Inkubatoren etter ett til to
år.
n I dag er det 22 bedrifter innen
opplevelsesnæring og reiseliv i Inkubatoren i Lillehammer Kunnskapspark.

er det viktig å ha noen å kaste ball
med. Diskutere ideer, salgs- markedsanalyser. Det er tøft å gi seg i
kast med bedriftsetablering, og
det vil butte imot på et tidspunkt,
lover Nørstegård.
Han mener for øvrig det er flott
at Hageland har tatt tak i temaet
funksjonshemning og sysselsetting.
- Å etablere en bedrift handler
om å finne en nisje.
Den teknologiske utviklingen
gjør det mulig å etablere småbedrifter i dag. Mulighetene er
mange. Du må se andre perspektiver i hvordan du kan jobbe når og
hvordan, sier Nørstegård.

„

Funkibator
skal være
en promotør av
mestring og vise at
fysiske forskjeller
ikke nødvendigvis
er en hindring.
Geir Arne Hageland,
rådgiver

