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Sammendrag og innledning  

START har også i 2021 som 2020, foregått med store deler digitale aktiviteter. Etter noen år med pandemi har vi 
etablert et godt digitalt tilbud for vår målgruppe, noe vi kommer til å fortsette med, men da i kombinasjon med 
fysiske møteplasser.  

Det er fortsatt spennende møter med nyetablerere og gründere, selv om disse primært har blitt gjennomført via 
digitale plattformer. Det er en god del etablerere som har gode ideer, men ser at de ikke har mulighet til å starte 
opp på grunn av manglende finansiering og økonomi til å bære oppstart av egen bedrift. Det siste året har det 
nok vært noe mere varierende nivå på ideer og gjennomføringsevne enn tidligere år. Dette er nok et resultat av at 
det er flere som har mistet eller vært permittert fra sin jobb og har derfor prøvd å se på nye muligheter for å 
komme seg i jobb.  

Første halvdel av 2021 ble det kun gjennomført digitale møteplasser og arrangementer, vi ser at det har vært et 
stort ønske og marked for slike aktiviteter. For noen kan dette ha vært den eneste «sosiale» arenaen de har hatt i 
sin hverdag. Gründere vet vi av erfaring er en gruppe som jobber mye alene og mange har ikke et naturlig 
nettverk rundt sin næringsvirksomhet. Dette har nok blitt enda mere forsterket de 2 siste årene, det er derfor vært 
viktig å ha noe å «gå» til i sin arbeidshverdag.  

Det første fysiske arrangementet i 2021, ble arrangert i midten av september på Hi5 i Tønsberg. Det ble kun 
gjennomført 9 fysiske kurs i 2021 og med oppmøte på kun 50%. Årsaken til dette var smittevernregler som 
karantene og isolasjon, samt at mange var nok redde for å delta ved fysisk oppmøte, vi ser klart en 
sammenligning med stort media oppslag om høye smittetall og lavere oppmøte.  

START er opptatt av fellessamlingsarenaer hvor vi møtes for å bygge relasjoner og samarbeide over 
kommunegrensen. I 2020 klarte vi å opprettholde dette i veiledergruppen, trodde nok at dette går snart over. Men 
i 2021 ble det noe vanskeligere å samle alle sammen til digitale møter, dette var et resultat av stort arbeidspress 
på START veiledere i hver enkelt kommune.  

Hjelpernettverket til START er flinke til å stille opp og være innholdsansvarlig på våre kurs og webinar. Det har 
vært en liten økning i antall en til en samtaler med hjelpernettverket i 2021. Vi i START setter stor pris på den 
faglige støtten vi har i hjelpernettverket.  

START har med daglig leder vært på «signingsferd» i kommunen i 2021, etter ønske fra representantskapet. 
Dette har vært en hyggelig oppgave å kunne presentere START sitt arbeid, for politikere i hver enkelt kommune.  

Vi vil benytte anledningen til å takke våre samarbeidspartnere, både private og offentlige hjelpere i START-
nettverket, kommunene og fylkeskommunen. Uten dere hadde vi ikke kunnet tilby tjenesten vi har i dag.  

 

Sandefjord 23.03.2021 
 

Arbeidsutvalget START i Vestfold 

 

 Bjarne Sommerstad (leder)      Hans Erik Utne       
   

 
 
Hanna Kirsebom Aronsen     Ingunn Haldorsen Sømme 

 
 
 

Marit Due Akerholt            Marit Sibbern 
 
 
 
Magnar Simensen       Merete Østerud  

            Daglig leder 
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2. Eiere, arbeidsutvalget og administrasjon 

2.1 Eiere 

Siden oppstart av START har det skjedd endel endringer. Fra 01.01.11 gikk START over fra prosjekt til varig drift, 
med 12 kommuner som eiere. Etter dette har det vært flere kommunesammenslåinger og det har resultert til at 
tidligere Vestfold fylke i dag består av kun 6 kommuner.  
 
Tidligere var fylkeskommunen inne som tilskuddsaktør til START, men etter fylkessammenslåingen ønsket 
Vestfold og Telemark fylkeskommune å komme inn som en eier av START. Eiere fra 2020 er kommunene: 
Holmestrand, Horten, Larvik, Færder, Tønsberg, Sandefjord og Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
 
 
2.2 Arbeidsutvalget  

Arbeidsutvalget er representanter fra offentlig sektor og privat næringsliv. Fra januar 2021 har Vestfold og 
Telemark fylkeskommune hatt en representant i AU til START.  
 

 Bjarne Sommerstad (leder), varaordfører, Sandefjord kommune 
 Hans Erik Utne (nestleder), kommunedirektør, Holmestrand kommune 
 Ingunn Haldorsen Sømme, fagsjef/fylkesgartner, Statsforvalteren Vestfold og Telemark  
 Marit Sibbern, Administrerende direktør Saga Services  
 Hanna Kirsebom Aronsen, banksjef Bedriftsmarkedet DNB Vestfold 
 Marit Due Akerholt, gründer og daglig leder av Bare Barista  
 Sindre Larsen Melås, rådgiver næringsutvikling og entreprenørskap Vestfold og Telemark 

Fylkeskommune (frem til 30. september) 
 Magnar Simensen, rådgiver næringsutvikling og entreprenørskap, Vestfold og Telemark 

Fylkeskommune (fra 1. oktober) 
 

Daglig leder/sekretær:  
 Merete Østerud, daglig leder START i Vestfold, fungerer som sekretær for arbeidsutvalget. 

 

2.3 Administrasjon og veiledergruppen 

START i Vestfold består av 6 veiledere og daglig leder Merete Østerud. Daglig leder har kontorplass på rådhuset 

i Sandefjord kommune, som også siden varig drift har vært vertskommunen.  

Det er START kontor i hver av eier kommunene, ressursbruken til veileder varierer fra kommune til kommune, fra 

15-20 %. Stillingsprosenten ses i sammenheng med kommunestørrelse og behov.  

   

Følgende satt i veiledergruppen i 2021: 

 Gillian Hockly, næringsrådgiver, Larvik kommune 
 Jonathan Hall, næringssjef, Færder kommune 
 Halvard Skjauff, næringsrådgiver, Tønsberg kommune 

 Karl Jørgen Tofte, næringssjef Horten kommune 
 Arve Magne Vannebo, Næringssjef, Holmestrand kommune  
 Anne Grethe Bakken, næringslivskoordinator Sandefjord kommune  
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3. Aktiviteter i 2021 
 
3.1 Møter arbeidsutvalget, veiledermøter og samarbeidsmøter hjelpernettverket  
 
Det har kun blitt gjennomført ett fysisk AU møte og resten av møtene har foregått via Teams totalt 5 møter. 
Veiledergruppen har gjennomført 5 møter digitalt. Ser at 2021 har vært et hektisk år både for representanter i AU 
og for START veiledere, noe som har resultert i nedprioritering av deltakelse av planlagte møter.  

Årsaken til dette er tilskuddsordninger for START veiledere, samt representantene i AU har hatt et hektisk år, 
med utfordringer i forhold til den situasjonen vi har stått i siden mars 2020.  

Det ble ikke vært gjennomført samarbeidsmøte i hjelpernettverket i 2021.  

 

3.2 START i kommunene 

Selv om det har vært store utfordringer i 2021, ser vi at det har vært stabilt med henvendelser av etablerere i 
kommunene, det er en økning i antall deltakere på digitale kurs, på fysiske arrangementer har vi hatt en god del 
påmeldt, men stort frafall på selve arrangements dagen.  

Etablerere som tar kontakt, blir oppfordret til å gjennomføre Introkurset: Klar-Ferdig-Start, enten fysisk eller 
digitalt. Det er START veiledere og daglig leder som er kursansvarlig for disse kursene.  

Tema- og informasjonskursene som er satt opp er populære og treffer ulike nivåer på gründerreisen. Vi benytter 
oss fortsatt av medlemmer av hjelpernettverket og gründere som kursholdere. Vi ser at vi ikke klarer å dekke 
ønskelig temaer ved kun å benytte hjelpernettverket, da det er en del bransjerelaterte kurs som ikke er 
representert i nettverket.  

START har knyttet til seg en gruppe gründere som bidrar med kurs, som stiller opp både vår og høst, de er flinke 
til å endre på innhold slik at dette er mulig. For noen blir dette en fin arena å markedsføre seg og sin bedrift. 

Noen av medlemmene av hjelpernettverket er utrolig flinke til å bidra inn som kursholdere, daglig leder er redd for 
å misbruke deres positive engasjement til START og etablerere/gründere som trenger råd og faglig påfyll.  

Daglig leder har vært og presentert START sine aktiviteter, lagt frem tall fra den besøkte kommunen og lokale 
gründerhistorier for politikere, de kommunene som har blitt besøkt er Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder og 
Larvik.  
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3.3 START- brukerundersøkelse  

I 2021 har START gjennomført en brukerundersøkelse for å få kartlagt hva behovet og verdien av tjenesten. 
Brukerundersøkelsen ble sendt ut til alle som har tatt kontakt med START med ønske om veiledersamtale eller 
har deltatt på kurs i START regi.  

Oversikt over noen tilbakemeldinger (243 besvarelser):   

 

7. Hvilke START tilbud har du benyttet deg av? 

 

  

 

 

Tips til forbedringer:  

 

 

Hvis det er ønske om spørreundersøkelsen i sin helhet, er det bare å ta kontakt med daglig leder.  
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3.4 Gründerkonferansen 2021  

Februar 2021 arrangerte START i Vestfold i samarbeid med virkemiddelapparatet i Vestfold og Vekst i Grenland 
Norges første digitale Gründerkonferanse.  

Gründerkonferansen ble gjennomført med 2 panelrunder, hvor det var primært lokale gründere og fagpersoner 
fra virkemiddelapparatet med i studio. Det var 221 påmeldte til gründerkonferansen, i tillegg ble opptaket sett 72 
ganger på Youtube. Den digitale gründerkonferansen erstattet Gründeruka 2020.   

         

 

Etter Gründerkonferansen ble daglig leder kontaktet av kommunal- og moderniseringsdepartementet, de ønsket 
å sette opp et digitalt møte med kommunal og moderniseringsministeren Nicolai Astrup og de gründerbedriftene 
som deltok på konferansen.  

Dette møte ble arrangert 1. mars i 2021, hvor daglig leder av START var møteleder.  

Tilbakemeldingen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet; Astrup var veldig fornøyd og at det kom inn 
mange interessante innspill.  
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3.5 Gründeruka 2021  

Gründeruka 2021 var et fellesarrangement i samarbeid med Vekst i Grenland og virkemiddelapparatet i Vestfold 
og Telemark.  

Gründeruka i Vestfold og Telemark har felles nettside hvor alle arrangement ble profilert. Prosjektgruppen består 
av representanter fra Telemark og Vestfold region, det totale prosjektlederansvaret lå på daglig leder i START i 
Vestfold.  

Det var aktiviteter over 4 dager, med både dag og kveldsarrangement.  

Gründeruka ble avsluttet med Gründerfestival på Sliperiet, her var fantastiske gründere fra Vestfold og Telemark 
som delte sine opp- og nedsider fra sin gründerreise.  

Under Gründerfestvalen ble det utdelt 3 priser, Idéprisen, Gründerprisen og Publikumsprisen.  

Det kom inn mange gode søknader, det ble derfor nominerte hele 5 ideer til Idéprisen, hvor kriteriet er den beste 
forretningsidéen med vekstambisjoner. Til Gründerprisen var det 3 nominerte, hvor det også kåres en 
publikumspris. Denne prisen går til en ung bedrift som har tilhørighet til Vestfold og Telemark.   

Sponsorer til premier:  

 Bedriftsavdelingen for DNB i Vestfold og Telemark 
 Saga Regnskap og Rådgivning   
 Kommunikasjonshuset Wera  
 Allegro  
 Proventia  
 Innovasjon Norge  
 Cool Tray 

Presentasjon av deltakere og program ble lagt ut på vår felles nettside: www.grunderuka.no  

Selv med økende smittesituasjon i Norge, var det nesten 400 deltakere på arrangementene fordelt utover uken.  

Gründeruka ble markedsført i alle Amedia aviser i Vestfold og Telemark, samt SoMe. Vi fikk god presseomtale i 
aviser og radio, både før og under arrangementene.  
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3.6 Årshjulet 2021 
 

 

Kurs Dato Tid Sted Foredragsholder Påmeldte Oppmøte 
WEBINAR: Hvordan håndtere markedsføring i din bedrift 12.jan 12:00 - 13:30 Webinar Singlot 86 67
WEBINAR: Introkurs Engelsk 14.jan 14:00 - 16:00 Webinar START, Jonathan/Halvard 12 11
Introkurs 18.jan 10:00 - 12:00 Webinar AGB og Merete 17 15
Introkurs Økonomi 18.jan 14:00 Webinar Sparebank 1 15 14
Nettside 20.jan 18.00 - 20.00 Webinar Bro reklame 67 45
WEBINAR: Workshop business manager 02.feb 14:00- 15:00 Webinar Allegro 42 38
WEBINAR: Workshop business manager 09.feb 14:00- 15:00 Webinar Allegro 30 20
Introkurs 11.feb 18:00 - 20:00 Webinar Jonathan og Halvard 20 16
WEBINAR: Workshop visuell identitet 17.feb 09:00-10:00 Webinar Aneiris design 55 40
Gründerkonferanse 18.feb 10:00 - 12:00 Webinar Se nettside 219 182
Vinterferie Uke 8 22-28 februar 
Hub Spot 04.mar 10:00 - 12:00 Webinar Sigurd Gran - Kim H. 36 33
Canva 11.mar 09:00-12:00 Webinar Aktivkunnskap v/k 60 58
WEBINAR: Nytt innen økonomi og regnskapsområdet i 2021, siste nytt i sentrale koronatiltak. 16.mar 10:00-11:00 Webinar Azets m/Randulf Bakken 29 26
WEBINAR: Introkurs 17.mar 10:00 - 12:00 Webinar Gillian og Merete 25 23
Introkurs for NAV 18.mar Webinar Jonathan 17 17
PowerPoint 18.mar 09:00-12:01 Webinar Aktivkunnskap v/k 43 35
Økonomi del 1 25.mar 18:00 - 20:00 Webinar Saga Regnskap og Rådgivning 32 26
Påskeferie Uke 13
Økonomi del 2 08.apr 18:00 - 20:00 Webinar Saga Regnskap og Rådgivning 38 30
Folkefinansiering 13.apr 12:00 - 13:00 Webinar Dealflow 36 36
WEBINAR: Introkurs Engelsk 15.apr 10:00 - 11:30 Webinar Jonathan/Halvard 10 6
WEBINAR: Introkurs 20.apr 18:00-20:00 Webinar Karl J/Halvard 22 14
MVA/Selskapsrett/Skatt 21.apr 10:00-11:30 Webinar EY v/Marianne Rødser 31 23
Pensjon & Forsikring for gründerer 28.apr 10:00-11:00 Webinar DNB v/Jens Marius Jensen 18 12
O365 29.apr 13:00 - 14:00 Webinar Comtech v/Hans Martin Hansen 32 24
Ansettelse 04.mai 10:00 - 11:00 Webinar KPMG v/Ina 19 17
Skattemelding 05.mai 14:00-15:30 Webinar Skatteetaten v/Trond Løsengen 24 21
Introkurs 05.mai 18:00-20:00 Webinar Arve og Øyvind 16 22
GDPR - markedsføring 20.mai 10:0 - 11:00 Webinar Råder v/Tom 43 29
Er ideen din liv laga 25.mai 09:00 - 09:45 Webinar DNB v/oppstartslos 21 20
Finnes det muligheter i det Kinesiske markedet?  27.mai 14:00 - 15:00 Webinar Qi Fang 31 26
Krasj kurs pitch 5 trinn Investor 01.jun 10:00 -10:30 Webinar Sander Andersen 24 22
Salgskurs 09.jun 14:00 - 15:00 Webinar Inger Marie 38 28
Introkurs 10.jun 14:00 - 16:00 Webinar Anne G/Merete 19 19
Design og utvikling av din ide 16.jun 10:00-11:00 Webinar Pernille Bache 23 23
Totalt påmeldt/deltatt Vår 2021 1250 1038
Sommer Uke 25
Kurs Dato Tid Sted Foredragsholder Påmeldte Oppmøte 
Introkurs 24.aug 18:30 Webinar Jonathan/Halvard 33 17
Har du fått med deg nyhetene med VIPPS i bedrift?07.sep 10:00 -11:00 Webinar Britt Louise A.Larsen 30 21
Sosial entreprenørskap modell 09.sep 10:00 - 11:00 Webinar Camilla B. Johannessen 16 13
 "veien fra grûnder til arbeidsgiver" 14.sep 10:00 - 11.00 Webinar Louise-Marie Høiseth Hansen 24 19
GDPR - markedsføring 16.sep 17:00-19:00 Hi5 Råder v/Tom 14 6
Presentasjonsteknikk 21.sep 18:00-19:30 Colab Loni 20 14
Introkurs 22.sep  18:00-20:00 Sande Arve 9 5
SomE 28.sep 10:00-11:30 Webinar Helene Svendsrud 53 42
Innkjøpsregler offentlig 30.sep 18:00-20:00 Gründeriet Eva Iren Arntzen 15 11
Canva kurs 07.okt 13:00 - 16:00 Webinar Aktivkunnskap v/k 45 39
Høstferie Uke 41 (5-9 oktober)
Introkurs 19.okt 18:00 - 21:00 Horten Karl J./Halvard 18 10
IPR rettigheter 20.okt 18:00 -19:30 Colab Erik Fekete 11 8
Marked del 1 26.okt 18:00-20:00 Colab Bro reklame 33 26
Foto 16.nov 12:00 - 13:00 Webinar Annette Asbjørnrød 46 38
Økonomiforståelse del 1 23.nov 18:00 - 21:00 Gründeriet Azets v/Anita Johnsen 32 26
Økonomiforståelse del 2 30.nov 18:00 - 21:00 Horten Saga Regnskap og Rådgivning 32 12
Økonomiforståelse for viderekommende 07.des 18:00 - 21:00 Colab Saga Regnskap og Rådgivning 19 Flyttet
Ordr.no - Serveringsbransjen 03.nov 10:00 - 11:00 Webinar Ordr.no - Tony Skarvatun Flyttet 
Globale Gründere 10 uker 04, nov Sandefjor d Cafe Vintage prosjekt 15 14
Gründeruka Uke 45 376 382
Introkurs 13.des 10:00 - 12:00 Webinar Anne Grethe 20
Totalt Høst 2021 861 703
Totalt 2021 2111 1741
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Det var totalt 2111 stk påmeldt på kurs i hele 2021, dette inkluderer Gründeruka. Dette er en økning på 38,5%. 
Oppmøte andelen er stabil på 82 %, det er stabilt fra tidligere år. Det var 1019 unike deltakere.  

START arrangerte kun webinar til midten av september, etter dette var det en blanding av fysiske og digitale 
aktiviteter, det var totalt 58 arrangement, hvor 16 var med fysisk oppmøte.   

I samarbeid med Cafe Vintage og NAV har vi kartlagt behovet for etablererveiledning for gründere med 
minoritetsbakgrunn.  

Dette har resultert i et 10 ukers introkurs, kurset er basert på introkurset: Klar – Ferdig – Start, hvor man går 
dypere inn i hvert emne.  

Globale gründere prosjektet, har ansatt en prosjektleder til å gjennomføre aktiviteter og oppfølging av denne 
målgruppen. På det første introkurset var det totalt 16 deltakere påmeldt, hvor 12 gjennomførte, det var mulig å 
delta både fysisk og digitalt. Dette er et tilbud til hele fylket Vestfold og Telemark.  
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3.7 Kompetanseheving veiledere og daglig leder 

Det ble dessverre ikke mulig å gjennomføre en studietur for START veiledere i 2021.  

Det var også planlagt å gjennomføre et veileder/coachkurs fordelt over 2 dager. Dette kurset ble ikke mulig å 
gjennomføre for andre året på rad og ble flyttet til februar/mars 2022.  

 

3.8 Markedsføring og sosiale medier 

Det har som tidligere år blitt sendt ut ukentlig informasjon om kurs og aktiviteter.  

Det er også sendt ut påske, sommer og julehilsen til etablerere som har tatt kontakt med START.   

Sender også ut epost direkte fra privat e-mail for å invitere etablerere og gründere på arrangement. Dette for å få 
en noe nærere relasjonsfølelse til målgruppen. Alle som melder seg inn til veiledersamtale får epost om at vi har 
introkurs og at vi oppfordrer til å delta på disse før samtale.  

Alle arrangement blir lagt ut på Facebook, som fortsatt er et media vi bruker aktivt. Aktuelle saker og artikler fra 
relevante nyhetskanaler, samt virkemiddelapparatet i Norge, samt videosnutter og bilder av 
etablererarrangement blir også distribuert på Facebook og Instagram.  

Arrangementene blir delt på nettsidene til gründerhusene, Gründernettverket og Kobben Inkubator, de legger 
dette også ut på deres Facebook sider, i tillegg blir alt delt og lagt ut på Vekst i Vestfold.  

Det er laget kampanjer som passer til ulike perioder på året, disse brukes for å synliggjøre START i SoMe, de blir 
benyttet til markedsføring på kommunale digitale skjermer i Vestfold.  

START har opprettet en YouTube konto, hvor våre webinar blir lagt ut, våre «kunder» har da tilgang til dette 
uansett når det skulle passe for dem å innhente seg kunnskapen.  

Kampanjer 
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Nyhetsbrev  

 

   

 

 

 

YouTube  

(Du finner kontoen HER)   
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4. Etablereroversikter  

4.1 Veileder i samtale med etablerer og påmeldte på kurs 

 

Fig. 1 Det er 237 etablerere som har vært i møte med START veileder i 2021, det er førstegangssamtaler og 
oppfølging. I perioden 2018-2021 er det totalt 1110 samtaler gjennomført. Kursene har i samme periode hatt 
6181 påmeldte. Det har vært totalt 253 påmeldt til introkurs i 2021, med en oppmøteprosent på 82 % som er 
gjennomsnittet på alle arrangement.  
 
 
4.2 Kommunevise etablerersamtaler 

 

Fig.2 Viser hvordan etablerersamtalene fordeler seg kommunevis.  
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4.3 Etablerere henvist fra veileder i møte med hjelpernettverket 2018-2021 

 

Fig.3 Til sammen 188 etablerere har vært i møte med det hjelpernettverket i perioden 2018-2021, dette 
inkluderer kontakt med det offentlige og det private hjelpernettverket (ikke målt siste halvdel av 2020).  
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5. Kvalitet og resultater 

5.1 Tilbakemeldinger fra gründere som har vært innom START 

Endevi AS: Som gründer og eneste person i firmaet mitt er det svært mange ting å sette 
seg inn i og mye jeg skal ha kontroll på og huske. Gründerlivet er tidvis både ensomt og 
krevende og nettverk er avgjørende for å stå i det, også i en normal verden. Den 
verdenen vi har levd i de siste to årene, har gjort det enda tydeligere for meg hvor viktig 
nettverket blant gründere, støtteapparat og kompetansepersoner i vår region er. I 
mangelen av sosiale arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og 
kompetansedeling under pandemien, har kursene og det digitale sosiale jeg har fått 
tilgang til via Start og Gründernettverkets kurssamarbeid vært helt uvurderlig.  
 
Kvaliteten på kursene har jevnt over vært meget god og temaene relevante og til stor 

hjelp. Takk for bidraget til motivasjon, faglig påfyll og sosialisering de siste to årene. Webinar er et strålende 
formidlingsverktøy, men nå gleder jeg meg til vi igjen også kan møtes face to face! 
 
 
Krispy AS: Da vi startet bedriften vår føles det som om det er uendelig mange ting vi 
måtte gjøre og ting vi måtte lære oss. Vi hadde lite kunnskap om hvordan eller hvor vi i 
det hele tatt skulle begynne.  
 
Vi hadde behov for veiledning som kunne hjelpe oss å møte de ulike utfordringer man 
har som gründer. Vi tok kontakt med START i Vestfold og fikk akkurat det vi trengte, 
noen som hadde kunnskap om oppstart, som kunne svare på spørsmål, sparre og 
samtidig gi oss et ordentlig boost av motivasjon. 
 
Vi har vært med på kurs, fått et større og voksende nettverk, og hatt flere møter for å få 
veiledning på spesifikke problemstillinger. Å ha START i ryggen har vært til stor hjelp for oss i Krispy, og veien 
vår hadde vært mye mer kronglete foruten.  
 

5.2 Tilbakemeldinger fra virkemiddelapparatet 

Sosenteriet -Klyngesamarbeid for sosialt entreprenørskap: Sosenteriet har hatt et 
godt samarbeid med Start i Vestfold over flere år. Sosenteriet jobber for å øke 
kunnskapen om sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark. Vi har hatt flere 
samarbeidsområder med Start. For det første så ser vi at sosiale entreprenører som 
ønsker å starte egen virksomhet i fylket har godt utbytte av kurs. Vi har også fått 
anledning til å holde webinar for gründere med sosiale forretningsideer i regi av Start.  
 
Vi opplever at Start jobber for at gründere i regionen skal ha et mangfold av tilbud. I 2021 

har vi for eksempel samarbeidet om prosjektet Global gründerklubb der vi har arbeidet for å heve kvaliteten på 
tilbudet for gründere med innvandrerbakgrunn. Prosjektet har både utviklet egne moduler og jobbet med å få til 
en bedre koordinasjon mellom etablerertjenesten og andre som jobber med denne målgruppa. Slik at flere skal 
kunne få mer informasjon om egenetablering og bedre vilkår for å starte bedrift.  
 
 
NAV: Anbefaler deltakere i å delta på Start sine aktiviteter (kurs og webinar med relevante 
tema for de som vurderer å starte egen bedrift). Vi er også en del av hjelpernettverket til 
Start, som består av både det offentlige og det private næringsliv. NAV innhenter 
næringsfaglig vurdering fra kommunene (Start veiledere), dette for at etablerere med 
innvilget dagpenger, skal kunne få dagpenger under etablering. 
 
NAV Sandefjord samarbeider også med Start i to prosjekter:  
 

1. Vi er samarbeidspartnere i Global Gründerklubb som handler om å styrke veiledning og oppfølging av 
innvandrergründere.  

2. Vi samarbeider også om et Erasmusprosjekt der målet er å lage et undervisningsopplegg innen 
entreprenørskap, samt lage et kurs for å styrke de som er i veilederrollen. Prosjektet er et samarbeid 
mellom partnere i Spania, Nederland, Østerrike og Norge v/Fønix, Start og NAV 
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5.3 Tilbakemelding fra veiledergruppen  

Færder: Henvendelsene skjedde litt i puljer i 2021, det var først og fremst om våren og på høsten. 
Oppfatter at det er relativt få av de som tar kontakt med START, som er ressurssterke og som har god 
gjennomføringsevne. Enkelte av de som har tatt kontakt har vært permitterte. Noen av disse har ønsket å starte 
for seg selv i samme bransjen hvor de var permittert.  
 
Har også blitt kontaktet av noen få som nylig har flyttet til Norge. Vil si at det også har vært relativt langt mellom 
de gode prosjektene i 2021 – kanskje 2/3 stykker. 
 
 
Holmestrand: 2021 har vært et år med en liten økning i antall henvendelser. Det gjelder også næringsfaglig 
vurdering. Det virker som om det er en del yngre som ønsker å starte for seg selv. Mange har et sterkt 
ønske/drøm om å drive med det de brenner for. Det har også vært positivt at vi i Sande har fått etablert 
Prestegården Gründerhage som et tilbud med plass for å etablere virksomhet – og sitte i et miljø med andre. . 
 
Vi har også økt aktivitet med kurs, prosjekter og samlinger som virker positivt inn på etablerertakten.  
Mitt inntrykk er at det er ganske god gjennomføringsevne på mange som tar kontakt. Det er ganske konkrete 
forretningsplaner – og ikke store innovasjons- utviklingsprosjekter.  
 
 
Horten: 2020 og 2021 har vært to annerledes år, både som næringssjef og START veileder. Hjemmekontor og 
ingen fysiske møter har hatt stor betydning for arbeidsform og kontakt med andre. Utbetaling av støtteordninger 
har tatt mye tid og kapasitet. 

Alle veiledermøter er gjennomført i Teams. Erfaringene fra disse samtalene er gode. Føler at en til en møter 
fungerer bra i Teams og at resultatet av møtene har vært bra og ikke dårligere enn fysiske møter. Når det gjelder 
ambisjonsnivå varierer det en del, men hoveddelen har ambisjoner som begrenser seg til et enkeltpersonforetak 
med kun seg selv som ansatt.  
 
Har ingen oversikt over alder, kjønn, utdannelse, årsak til at de ønsker å starte etc. Inntrykket er at alle aldre er 
representert. Når det gjelder næringsfaglige vurderinger har kvaliteten på kandidatene blitt en god del bedre de 
siste årene, men det henger helt sikkert sammen med at mange av disse har deltatt på ideutviklingskursene til 
NAV.  
 
 
Larvik: 2021 var nok et rart, men et travelt år for Start i Larvik med 30 gjennomførte samtaler og 15 
næringsfaglig vurderinger. Har hovedsakelig prøvd å prioritere fysiske møter, men på grunn av smittevernregler 
har vi noen ganger måtte ha digitale møter, men vi har også tatt møter ute og i forbindelse med en tur i 
Bøkeskogen. Flere satt veldig pris på muligheten til å treffes selv om det ikke nødvendigvis var rundt et 
møteromsbord.  
 
Det har vært en stor bredde i ideer, alder og ambisjoner blant de som har tatt kontakt.  
 
 
Sandefjord: Mye av jobben i 2021 har vært utdeling av statlige midler. Dette har tatt tid, samtidig har jeg håndtert 
de henvendelsen som har kommet via Start. Alle etablerermøter er gjennomført digitalt, dette har fungert veldig 
bra. Flere av de jeg har snakket med har blitt permittert og fått tid til å tenke alternativt. Jeg har ikke oversikt over 
utdanning, men de er muligens litt yngre. Opplever at mange har prioritert å delta på flere kurs enn tidligere 
ettersom disse har vært digitale, og er veldig fornøyd med at dette har fungert effektivt og greit.   
 
Næringsfaglige vurderinger: 23 stk. i 2021, og sammenliknet med 17 stk. i 2020, så her har det vært en liten 
økning.   
 
 
Tønsberg: Har ikke registrert noen vesentlig endring i hvem som har tatt kontakt. Kanskje med unntak av at jeg 
synes det har vært færre i alderen 50+. Det har vært noen permitterte, men noen kom tilbake til sin gamle jobb. 
Dette er jo ikke nytt i 2021 da det var noen i 2020 også, men har hatt svært få slike før pandemien. 
 
32 Næringsfaglige vurderinger. Synes kanskje at det her har vært litt «lettere» søkere enn før. 
Kan ikke dokumentere det, bare en følelse av at terskelen for å søke dagpenger under etablering er noe lavere 
og på et noe tynnere grunnlag enn før. 
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6. Ressursbruk 
 
 
6.1 Budsjett og regnskap 2021 
 
De siste årene har det blitt benyttet noe mindre ressurser pga. smittevernregler. Dette har resultert i færre fysiske 
arrangement og ikke gjennomførte fellesmøter og turer for veiledergruppen. Det blir derfor overført avsetninger i 
regnskapet til bundne fond.  
 

 
 
 
 

Konto (T) Prosjekt Prosjekt navn Justert budsjett Regnskap Avvik
Lønn i faste stillinger 661 000,00 665 177,77 -4 177,77
Overtidslønn 0,00 515,05 -515,05
Andre trekkpliktige godtgjørelser 0,00 1 147,55 -1 147,55
Fordel naturalytelser motpost 1289 0,00 -3 294,00 3 294,00
Fordel naturalytelser 1278 0,00 4 392,00 -4 392,00
Fordel naturalytelser 1289 0,00 -1 098,00 1 098,00
Pensjonspremie, SkP (arbeidsgivers andel) 66 000,00 65 753,09 246,91
Arbeidsgiveravgift 103 000,00 103 295,57 -295,57
Arbeidsgiveravgift 1278 0,00 619,32 -619,32
Aviser, tidsskrifter og faglitteratur 0,00 6 190,10 -6 190,10
Annet kontorrekvisita 4 000,00 0,00 4 000,00
Medisinsk forbruksmateriell 0,00 279,00 -279,00
Matvarer til ansatte og besøkende (mva ikke komp. eller fradrag) 20 000,00 2 917,44 17 082,56
Matvarer til ansatte og besøkende (mva ikke komp. eller fradrag) 2056 Gründeruka 0,00 39 894,50 -39 894,50
Arbeidstøy, verneutstyr, databriller mm. 2056 Gründeruka 0,00 2 930,00 -2 930,00
Diverse arrangementutgifter 0,00 30 000,00 -30 000,00
Diverse arrangementutgifter 2056 Gründeruka 0,00 11 981,00 -11 981,00
Øvrig kjøp av varer og tjenester 61 000,00 1 141,30 59 858,70
Andre gebyr, forsinkelsesrenter o.l. 0,00 598,91 -598,91
Telefonutgifter 5 000,00 2 043,66 2 956,34
Annonser, markedsføring og informasjon 80 000,00 43 659,31 36 340,69
Annonser, markedsføring og informasjon 2056 Gründeruka 87 000,00 45 539,15 41 460,85
Annen markedsføring og informasjon 0,00 880,95 -880,95
Annen markedsføring og informasjon 2056 Gründeruka 0,00 10 000,00 -10 000,00
Kurs- og konferanseutgifter 15 000,00 6 462,20 8 537,80
Kurs- og konferanseutgifter 2050 Faglig videreutvikling av START 83 000,00 0,00 83 000,00
Kurs- og konferanseutgifter 2052 Fellessamling i nettverket årlig 206 000,00 0,00 206 000,00
Kurs- og konferanseutgifter 2054 Egne møter 55 000,00 0,00 55 000,00
Kurs- og konferanseutgifter 2056 Gründeruka 0,00 48 816,52 -48 816,52
Honorar til foreleser/kursholder - ikke oppgavepliktig 64 000,00 21 325,90 42 674,10
Honorar til foreleser/kursholder - ikke oppgavepliktig 2056 Gründeruka 0,00 3 737,71 -3 737,71
Andre utgifter, opplæring kurs 0,00 1 500,00 -1 500,00
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktig 20 000,00 7 578,20 12 421,80
Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig 0,00 2 420,90 -2 420,90
Parkeringsavgifter og bompenger 2056 Gründeruka 0,00 651,74 -651,74
Kjøp av transporttjenester 0,00 3 000,00 -3 000,00
Husleie 61 000,00 0,00 61 000,00
Husleie 21101 0,00 61 708,00 -61 708,00
Leie av lokaler 5 000,00 0,00 5 000,00
Leie av lokaler 2056 Gründeruka 75 000,00 58 798,00 16 202,00
Kontingenter 0,00 2 700,00 -2 700,00
Gebyrer/avgifter 0,00 240,09 -240,09
Gebyrer/avgifter 2056 Gründeruka 0,00 35,05 -35,05
Lisens på dataprogrammer 0,00 21 325,85 -21 325,85
Lisens på dataprogrammer 2056 Gründeruka 0,00 3 230,92 -3 230,92
Andre faste avgifter, lisenser og gebyrer 0,00 6 601,47 -6 601,47
Kjøp av kontormaskiner 10 000,00 0,00 10 000,00
Kjøp av bøker 1 000,00 0,00 1 000,00
Drift/vedlikehold av programvare 2057 Nettsider drift 57 000,00 0,00 57 000,00
Honorarer/konsulenttjenester 0,00 3 000,00 -3 000,00
Honorarer/konsulenttjenester 2056 Gründeruka 0,00 20 000,00 -20 000,00
Kjøp av rådgivende konsulenttjenester generelt 0,00 7 500,00 -7 500,00
Advokatutgifter/juridisk bistand 0,00 32 790,00 -32 790,00
Fordelt reg.premie AFP mm. (motpost 169088) 35 000,00 77 466,00 -42 466,00
Ikke artsfordelt bevilgning (kostraart 470) 21 000,00 0,00 21 000,00
Avsetninger til bundne driftsfond 0,00 422 897,78 -422 897,78

1 795 000,00 1 848 350,00 -53 350,00
Refusjon fra fylkeskommuner -655 000,00 -655 490,00 490,00
Refusjon fra fylkeskommuner 2056 Gründeruka -308 000,00 -308 100,00 100,00
Refusjoner fra kommuner -655 000,00 -655 490,00 490,00
Refusjon fra andre (private) 2056 Gründeruka 0,00 -52 270,00 52 270,00
Bruk av disposisjonsfond - avsatt forrige år 2052 Fellessamling i nettverket årlig 0,00 -102 000,00 102 000,00
BUDSJETTERT bruk av disp.fond - avsatt forrige år - regnskap 194003 2052 Fellessamling i nettverket årlig -102 000,00 0,00 -102 000,00
Bruk av bundet driftsfond - STATSTILSKUDD avsatt forrige år 2056 Gründeruka 0,00 -75 000,00 75 000,00
BUDSJETTERT bruk av bundet driftsfond STATSTILSKUDD - regnskap 1950032056 Gründeruka -75 000,00 0,00 -75 000,00

1 795 000,00 1 848 350,00 -53 350,00
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6.2 Stillingsressurs START-kontor i 2021 
 
Stillingsprosenten sees i sammenheng med kommunestørrelse og behov. I veilederjobben ligger en-til-en 
samtaler med etablerer, registrering i databasen og oppfølging av etablerere. I tillegg har det i år primært vært å 
planlegge og arrangere introkurset: Klar – Ferdig – Start, med unntak av noen få fysiske arrangement. 

I 2021 har noen av kommunene rapportert inn nedgang i ressursbruk i tjenestetilbudet til START, årsaken til 
dette er prioritering i forhold til arbeidsoppgaver. De fleste START veiledere har hatt et stort arbeidspress i sine 
kommuner, de fleste har vært saksbehandlere for både regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Veiledere har 
også brukt mindre tid på de fastsatte veiledermøtene, da disse har vært gjennomført digitalt. 

Det siste året har det vært vanskeligere å få til samlinger som gir gode arenaer for erfaringsutveksling, både 
innenfor næringsutvikling og etablererveiledning. Årsaken til dette er nok at man blir litt mettet av digitale 
møteplasser, samt nevnt ovenfor et stort arbeidspress på START veiledere. Noen av kommunene har også hatt 
en økning i næringsfaglige vurderinger, som tar tid å skrive og følge opp.  

Som i 2021 har de fleste arrangement foregått digitalt, daglig leder har primært planlagt og arrangert disse 
aktivitetene, med innspill fra Gründernettverket og START veiledere på innhold. Introkursene bidrar veilederne til 
å gjennomføre i samarbeid med daglig leder. Vi ser fortsatt at de som har deltatt eller har sett på introkurset 
digitalt, er bedre forberedt når de kommer til førstegangssamtale enn tidligere.  

Hjelpernettverket har hatt en liten økning i antall henvendelser i 2021. De er alltid positive til å bidra til rådgivning 
av etablerere. Vi i START må fortsette å ha fokus på å tilby etablerere dette tilbudet når de er inne til samtale.  

Ved henvendelse til hjelpernettverket om de kan bidra til kurs enten fysisk eller digitalt, stiller de opp som 
kursholdere, hvis de har anledning. Nå som digitale kurs har blitt «normalen», ser vi at hjelpernettverket kan tilby 
aktuelle kursholdere som ikke har tilhørighet i Vestfold. 

Det private hjelpernettverket og det private næringsliv har bidratt til START med ca. 500 dugnads timer, i form av 
rådgivning 1:1 samtaler og som kurs- og foredragsholdere i løpet av 2021.  

Nyetablerere og gründere gir tilbakemelding at de er veldig fornøyde med den hjelpen og veiledningen de får av 
veilederne i START, de føler at de får den hjelpen de trenger for å ta de rette valgene.  

 

Kommune Ressursbruk Kommune Ressursbruk 

Holmestrand 15 % Færder 15 % 

Horten 15 % Sandefjord 20 % 

Tønsberg 15 % Larvik 20 % 

 
 
  



  

Årsrapport START i Vestfold 2021 18

 

7. Videreutvikling, årskalender og budsjett 2022 
 

Årskalender er ferdigstilt for første halvdel av 2022. Vi varier i forhold til innhold, antall fysiske og digitale kurs. 
Fysiske kurs blir primært arrangert på gründerhusene i Vestfold, det settes også opp kurs i samarbeid med 
virkemiddelapparatet.  
 
Det er til nå planlagt 24 webinar og 15 fysiske arrangement våren 2022. Aktiviteter for andre halvdel av 2022, blir 
planlagt utover vår og sommer.  
 
Veilederne og daglig leder er stadig på søken etter økt kompetanse, ved å ha kontakt med nettverk innenfor 
virkemiddelapparatet både innenfor Vestfold og andre miljøer som kan gi økt videreutvikling av START.  

Årskalender START 2022: 

 

  

Kurs Dato Tid Sted Kursholder
Introkurs 06.jan 16:00 - 19:00 Webinar Gill og Merete 
Spørretimen - spør regnskapsfører 12.jan 10:00 - 11:00 Webinar Oseberg v/Morten Auen 
WEBINAR: Hvordan håndtere markedsføring i din bedrift 20.jan 10:00-11:30 Webinar Singlot m/Helene
WEBINAR: Oppstartslos Ide 25.jan 10:00-11:00 Webinar DNB 
DIGITALT: Globale Gründere 02.feb 10:00-11:30 Webinar Ann-Merete H- Lund 
DIGITALT MØTE: BIO midler 02.feb 10:00-11:00 Webinar 
WEBINAR: Excel kurs 07.feb 13:30 - 16:30 Webinar Aktiv Kunnskap 
Introkurs 09.feb 18:00 - 20:00 Kurs - Færder Jonathan og Halvard 
Spørretimen - advokaten 09.feb 10:00 - 11:00 Webinar KPMG v/Ina 
Marked del 1 10.feb 17:00 - 19:00 Kurs - Hi5 Hi5 - Allegro 
WEBINAR: Introkurs Engelsk 15.feb 18:00-21:00 Webinar START, Jonathan/Halvard
MVA 16.feb 18:00 - 19:30 Kurs - Colab EY v/Marianne Rødser 
Pitche trening - hybridløsning 09.mar 17:00 - 19:00 Kurs - ABAX  Abax - Kjetil Lassen 
Vinterferie Uke 8 21-27 februar 
Spørretimen: Spør journalisten! 02.mar 10:00-11:00 Webinar Bente Wemundstad
Økonomiforståelse for viderekommende 02.mar 18:00 - 21:00 Kurs - Colab Saga Regnskap og Rådgivning 
Forretningsmodellering IN 03.mar Kurs - Hi5 Innovasjon Norge 
WEBINAR: Power Point 07.mar 09:00-12:00 Webinar Aktiv Kunnskap 
WEBINAR: Oppstartslos Selskap 08.mar 10:00-11:00 Webinar DNB 
Introkurs 08.mar 18:00 - 21:00 Kurs - Horten Karl Jørgen 
Webinar: AGS - Datasikkerhet 16.mar 10:00-11:00 Webinar AGS IT partner v/
Webinar: Canva 22.mar 13:30 -16:30 Webinar Aktivkunnskap v/k
Økonomiforståelse del 1 24.mar 18:00 - 21:00 Kurs - Gründeriet Azets v/Anita Johnsen 
WEBINAR: Oppstartslos 29.mar 10:00-11:00 Webinar DNB 
Gründerverksted del 1 Presse 29.mar 14:00 - 17:00 Kurs - Hi5 Bente Wemundstad
Gründerverksted del 2 Presse 30.mar 14:00 - 17:00 Kurs - Hi5 Bente Wemundstad
WEBINAR: Fotokurs 04.apr 09:00 - 10:00 Webinar Anette Asbjørnrød 
WEBINAR: Introkurs 06.apr 10:00 - 12:00 Webinar Merete & AGB - Sparebanken 1
Økonomiforståelse del 2 07.apr 18:00 - 21:00 Kurs - Forskningsparken Saga Regnskap og Rådgivning 
Spørretimen Utgår i april Webinar 
Påskeferie Uke 13 11-18. april 
Den store Penge dagen 20.apr 14:00 - 18:00 Kurs - Gründeriet Se ideer 
WEBINAR: Oppstartslos 26.apr 10:00-11:00 Webinar DNB 
GDPR - markedsføring 03.mai 18:00-20:00 Kurs - Gründeriet Råder v/Tom 
 Introkurs 04.mai 18:00-2!:00 Kurs Arve og Øyvind - Holmestrand bibliotek 
WEBINAR: Oppstartslos 10.mai 10:00-11:00 Webinar DNB 
Spørretimen 11.mai 10:00 - 11:00 Webinar 
WEBINAR: Oppstartslos 24.mai 10:00-11:00 Webinar DNB 
 Introkurs 31.mai 11:30-14:30 Kurs Sandefjord AGB - MØ
WEBINAR: Oppstartslos 07.jun 10:00-11:01 Webinar DNB 
Spørretimen 15.jun 10:00 - 11:00 Webinar 
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Budsjett 2022 

Det er viktig for START å fortsatt kunne tilby et brett tilbud av kurs og aktiviteter, samt en god veiledertjeneste til 
etablerere og gründere i vår region. Målgruppen til de ulike kursene, kan variere fra de som vurderer å starte for 
seg selv og er helt i startfasen, til de som har holdt på i noen år, som trenger litt faglig påfyll og motivasjon til å 
fortsette sin gründerreise.  
 
Målet er å fortsette å synliggjøre START som et naturlig sted å ta kontakt, når man trenger etablererveiledning og 
et sted hvor du kan få faglig påfyll som er relevant. Vi ser at det å gi etablerere og gründere en bedre start og 
muligheter for kompetanseheving, gir de bedre forutsetninger for å lykkes og igjen resultere til økt vekst i Vestfold 
region.  
 
START har fått et tilbud om å være med i et forskningsprosjekt via USN. Forskningsprosjektet skal kartlegge 
ulikheter mellom migrasjons- og norskfødte entreprenører i et inkubatorprogram. START vil fra våren 2022 tilby 
et inkubatorprogram til etablerere som ønsker å videreutvikle sin ide/bedrift og skape en mer solid 
forretningsmodell!  
 
Dette vil være et tilbud til etablerere i Vestfold, det vil være 2 fysiske samlinger og 9 digitale, totalt 11 møtedager 
over 6 uker. Referanser fra tidligere deltakere og arrangører, mener programmet gir en økt forståelse for det å 
starte opp egen virksomhet. Leverandør av inkubatorprogrammet er Entrepreneurdy 
https://entreprenerdy.com/nb/home-2/  (plattformen er valgt av forskningsprosjektet). 
 
START har ikke benyttet hele beløpet av det årlige tilskuddet, på grunn av pandemi og begrensninger i forhold til 
gjennomføring av aktiviteter. Inkubatorprogrammet vil bli dekket av bundne driftsfond.  
 
Vi håper dette skal bidra til større gjennomføringsevne og en høyere grad av etablering, som igjen gir økt 
verdiskaping i Vestfold kommunene. Deltakere må søke for å kunne delta, første inkubatorprogram starter våren 
2022.  
 
Justert budsjett 2022: 
 

 

 

 

Konto (T) Prosjekt Prosjektnavn Justert budsjett Opprinnelig budsjett Budsjettendringer
Forventet lønnsoppgjør (dummy - kun budsjett) 9 000,00 9 000,00 0,00
Lønn i faste stillinger 708 000,00 669 000,00 39 000,00
Pensjonspremie, SkP (arbeidsgivers andel) 71 000,00 67 000,00 4 000,00
Arbeidsgiveravgift 110 000,00 104 000,00 6 000,00

898 000,00 849 000,00 49 000,00
Aviser, tidsskrifter og faglitteratur 7 000,00 0,00 7 000,00
Annet kontorrekvisita 4 000,00 4 000,00 0,00
Matvarer til ansatte og besøkende (mva ikke komp. eller fradrag) 20 000,00 20 000,00 0,00
Diverse arrangementutgifter 7 000,00 0,00 7 000,00
Øvrig kjøp av varer og tjenester 11 000,00 11 000,00 0,00
Telefonutgifter 5 000,00 5 000,00 0,00
Annonser, markedsføring og informasjon 81 000,00 81 000,00 0,00
Annonser, markedsføring og informasjon 2056 Gründeruka 88 000,00 88 000,00 0,00
Kurs- og konferanseutgifter 15 000,00 15 000,00 0,00
Kurs- og konferanseutgifter 2050 Faglig videreutvikling av START 84 000,00 84 000,00 0,00
Kurs- og konferanseutgifter 2052 Fellessamling i nettverket årlig 105 000,00 105 000,00 0,00
Kurs- og konferanseutgifter 2054 Egne møter 56 000,00 56 000,00 0,00
Kurs- og konferanseutgifter 2055 Inkubatorprogram 160 000,00 0,00 160 000,00
Kurs- og konferanseutgifter 2056 Gründeruka 50 000,00 0,00 50 000,00
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktig 20 000,00 20 000,00 0,00
Husleie 62 000,00 62 000,00 0,00
Leie av lokaler 5 000,00 5 000,00 0,00
Leie av lokaler 2056 Gründeruka 40 000,00 0,00 40 000,00
Kjøp av kontormaskiner 10 000,00 10 000,00 0,00
Kjøp av bøker 1 000,00 1 000,00 0,00
Drift/vedlikehold av programvare 2057 Nettsider drift 58 000,00 58 000,00 0,00
Fordelt reg.premie AFP mm. (motpost 169088) 36 000,00 36 000,00 0,00
Ikke artsfordelt bevilgning (kostraart 470) 10 000,00 8 000,00 2 000,00

935 000,00 669 000,00 266 000,00
Refusjon fra fylkeskommuner -679 000,00 -630 000,00 -49 000,00
Refusjon fra fylkeskommuner 2056 Gründeruka -316 000,00 -300 000,00 -16 000,00
Refusjoner fra kommuner -678 000,00 -588 000,00 -90 000,00
BUDSJETTERT bruk av bundne driftsfond - regnskap 195001 2055 Inkubatorprogram -160 000,00 0,00 -160 000,00

1 833 000,00 1 518 000,00 315 000,00


