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Årsrapport 2020 – Etablererveiledningen

Innledning
Næringsforeningen i Drammensregionen drifter etablererveiledningen på vegne av kommunene Øvre
Eiker, Drammen og Lier.
Etablererveiledningen tilbyr veiledning og kompetansetilførsel til enkeltpersoner som har en
forretningsidé eller i tidlig fase i etablering av egen virksomhet. Målgruppen er de som bor eller
ønsker å starte i deltagerkommunene. Vi har bistått med alt fra konseptutforming til realisering av
forretningsplanen. Tjenesten er finansiert av deltagerkommunene og vi har et godt samarbeid med
Viken Fylkeskommune og Innovasjon Norge.
2020 har vært et spesielt år preget av covid-19 pandemien. Dette har gjort til at mange fysiske kurs,
gründerverksteder og arrangementer er blitt tilbudt digitalt, forskjøvet eller avlyst. Store
arrangementer som DNB NXT Drammen, Næringslivets dag, StartUpp Buskerud og den Internasjonale
Gründeruka ble enten gjennomført digitalt eller flyttet over til 2021.
Vi har likevel gjennomført kurs og gründerverksteder fysisk når det har vært mulig og i henhold til
føringer fra myndighetene. Når det har blitt nedstengning av samfunnet har vi gitt digitale tilbud.
Som tidligere år har vi gitt tilbud til økt kompetanse innen økonomi, skatt/mva, budsjett/kalkyler,
kommunikasjon og diverse kurs i sosiale medier i tillegg til oppstartskurs for gründere som
arrangeres en gang pr måned.
I 2020 startet et nytt tilbud som vi har kalt Gründerboost. Her tilbys filmer med tips og råd, digitale
kurs, nettgrupper og alle tilbud lages i samarbeid og i tett kontakt med gründerne. Dette konseptet
blir videreutviklet i 2021.
Til tross for pandemien var det har i løpet av 2020, 273 personer som har var i kontakt med
Etablererveiledningen. Antall henvendelser fra gründere tilhørende andre kommuner fortsetter å øke
og de som ikke skal etablere seg i Drammensregionen, blir henvist til hjemhørende kommuner.
De siste fire årene har ca. 1230 personer vært i kontakt med etablererveiledningen i regionen.
Etablererveiledningen er samlokalisert med Næringsforeningen i Drammensregionen. Dette gir gode
synergieffekter både i form av mer effektiv og kostnadsbesparende drift og tettere samarbeid opp
mot næringslivet. Etablererveiledningen er aktivt med i Næringsforeningens Gründernettverk. Dette
har gitt flere og bedre tilbud til etablereren i form av mange møteplasser og arrangementer.

Kurs- og kompetanse tilbud 2020
Kurs:
Det er blitt tilbudt kurs innen økonomi, salg og kommunikasjon. På grunn av covid-19 har noen av
kursene blitt kjørt digitale eller dessverre blitt avlyst. Det har totalt vært tilbudt 260 kursplasser og
det er stor pågang til kursene og flere har lange ventelister.

o
o
o
o
o
o
o

Oppstartskurs for gründere, arrangeres en gang pr måned
Skatt og merverdiavgift for aksjeselskap (AS) og enkeltperson foretak (ENK)
Markedsføring og strategi
Sosiale medier, Facebook for bedrifter
Sosiale medier, Instagram for bedrifter
Økonomikontroll, del 1 Hva myndighetene krever
Økonomikontroll, del 2 Kontroll uten å føre regnskap

Gründerverksted:
Vi fortsetter suksessen med Gründerverksteder hvor vi arrangerer kvelder der gründerne kan møtes
for å jobbe praktisk med egen virksomhet på forskjellige temaer. Målsetningen er å skape en trygg
øvingsarena der gründeren blir utfordret, får tilbakemeldinger og nyttige tips og råd.
Det har totalt i 2020 vært tilbudt 110 verkstedplasser. Hvert verksted har hatt maks antall deltakere
til 8 personer på grunn av smittesituasjon/covid-19. Noen av verkstedene har blitt tilbudt digitalt.
Det er stor pågang til verkstedene og flere har ventelister.
Temaene har vært:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lag din egen Web-side
Ta bedre bilder med mobilen til bruk i sosiale medier
Salg
Lag din egen merkevaremanual
Økonomi, budsjett og kalkyler
Selvledelse, fra tanke til handling
Presentasjonsteknikk
Pitchetrening
Motivasjon / Selvledelse

Design Thinking, workshop over 4 moduler:
I samarbeid med Epoke Innovasjon og Viken fylkeskommune arrangerte vi workshop i metoden
Design Thinking. Workshopen ble gjennomført i januar med 16 fornøyde deltakere.
StartUpp Buskerud:
I samarbeid med etablerertjenesten i Buskerud fylke har vi også i 2020 arrangert Buskeruds mest
innovative idékonkurranse. Her ble det invitert gründere fra hele fylket for å delta i en konkurranse
om den mest innovative ideen. Det ble avholdt regionale konkurranser og finalen måtte dessverre
flyttes til 2021 pga. covid-19. Prosjektet ble finansiert via prosjektmidler fra Viken fylkeskommune og
med DNB, Sparebank1BV og Skue Sparebank som hovedsamarbeidspartnere. Hver region hadde i
tillegg egne sponsorer. Vinneren av den lokale konkurransen ble Styrkefabrikken med Siw Irene
Sveen.

Gründerboost:
Digital satsning med innhold laget av og for gründere. Samarbeidsprosjekt med Viken
fylkeskommune, NV2020 og gründere. Gründerboost tilbyr filmer med tips og råd, digitale kurs og
nettgrupper og alle tilbud lages i samarbeid og i tett kontakt med gründerne. Dette konseptet blir
videreutviklet i 2021.

Veiledningsprinsipper
En viktig rolle for etablererveiledningen er å bidra til personlig avklaring for den enkelte før oppstart
av egen virksomhet. Vi anbefaler alle/de aller fleste å delta på ”Oppstartskurs for gründere» og
deretter få individuell veiledning før beslutning om oppstart tas.
Etablererveiledningen har en coachende tilnærming. Etablereren skal være i sentrum og tar selv
nødvendige beslutninger i sin utvikling. Beslutning om ikke å etablere egen virksomhet kan være en
utgang.
I vårt kursopplegg deltar etablerere med ulike ideer, arbeidserfaring og forutsetninger. Våre
kursholdere er profesjonelle fagfolk som til daglig jobber med det de underviser i.
Oppstartskurset retter seg mot alle som tar kontakt med etablererveiledningen og er i
oppstartsfasen. Kurset har mellom fem til ti deltagere. Kurset etterfølges av tilbud om individuell
veiledning.
Andre kurs og tilbud tilbys alle deltagerne, etter hvor de er i sin etablererprosess.
Kurstilbudene blir kontinuerlig annonsert på www.etablererveiledning.no , www.minegenbedrift.no,
www.nrdr.no og på Facebooksiden til Etablererveiledningen i Drammensregionen.

Utvikling kommunevis
Drammen
Nedre Eiker
Øvre Eiker
Lier
Svelvik
Sande
Andre kommuner og ukjent
adresse

2017
147
30
34
53
11
21

2018
161
37
35
55
14

2019
170
36
36
60
16

2020
177

7
303

11
313

18
336

23
273

27
46

Etablererfrekvens
20 % av de som har fått veiledning gjennom året 2020 (23% i 2019) har etablert egen virksomhet i
løpet av året. 28% valgte å ikke etablere egen virksomhet (26 % i 2019), eller venter med å etablere
seg.
I tråd med etablert praksis de siste årene har etablererveiledningen også gitt veiledning og kurstilbud
til bedrifter som allerede er i gang. 52 % av alle som har mottatt veiledning og kurstilbud i 2020 (51%
i 2020) hadde allerede etablert egen virksomhet da de tok kontakt med etablererveiledningen.
Til sammen, de som tidligere har etablert egen virksomhet og de som etablerte seg i 2020, ser vi at
197 av 273 har pr 31.12.20 eget firma. Det vil si ca. 72 % av alle som har fått veiledning/kurstilbud i
2020 (74% i 2019).
Det presiseres at en beslutning om ikke å etablere egen virksomhet på grunnlag av en forretningsidé
kan være like riktig/riktigere enn en beslutning om å etablere virksomhet.
I de tilfeller en etablerer tar en beslutning å starte opp egen virksomhet uten å ha en riktig
oppfatning av kundebehovet og kundegrunnlaget kan føre til personlig ruin og uønskede
samfunnseffekter.

Etablerere fordelt på kommuner, bransjer og kjønn.
Kommune

Etablert før
kontakt

Alle

Etablerte
2020

Ikke etablert

Drammen

177

85

43

49

Øvre Eiker

27

16

4

7

Lier

46

29

6

11

Andre Kommuner

23

12

2

9

273

142

55

76

Totalt

Nettverk og samarbeid
Etablererveiledningen er aktivt med i Gründersatsningen i Drammensregionen. Næringsforeningens
nettverk for gründere består av det offentlige, akademia og det private næringsliv. Målet med
nettverket er todelt; å skape møteplasser, nettverk, kunnskapstilførsel, påfyll og planlegge/legge til
rette for Gründerhus / Gründercommunity i Drammensregionen.
Det er i 2020 vært vanskelig å arrangere store fysiske møteplasser på grunn av covid-19 og de fleste
arrangementene er enten avlyst, flyttet eller arrangert digitalt.
Etablererveiledningen i Drammensregionen har også godt samarbeid med de andre
etablererkontorene i Viken fylke, med flere faste møtepunkter i året.
Vi engasjerer oss i Ungt Entreprenørskap og ser viktigheten av å arbeide med ungdommer i forhold til
entreprenørskap og forretningside /-plan.

Arrangementer i 2020
På grunn av covid-19 ble alle store arrangementer i 2020 avlyst eller utsatt til 2021.
I tillegg ble også kurs, gründerverksteder og andre fysiske møteplasser avlyst eller flyttet.
Fysiske kurs / møteplasser våren 2020:
Kurs:
21. januar
4. februar
17. februar
20. februar
4. mars

Oppstartskurs for gründere, Kursholder Etablererveiledningen
Markedsføring og Strategi, Kursholder; Kommunikasjonsbyrået Godt Sagt Drammen
Skatt og mva for AS og ENK, Kursholder; Skatt Sør
Facebook for viderekomne, Kursholder; Kommunikasjonsbyrået Godt Sagt Drammen
Instagram for bedrifter, Kursholder; Kommunikasjonsbyrået Godt Sagt Drammen

Resterende fysiske kurs og gründerverksteder ble avlyst og noen ble omgjort til digitale møteplasser.
Design Thinking:
Programmet i en praktisk, brukerorientert og prototypedrevet innovasjonsmetodikk og tar for seg
utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter. Over 4 moduler får deltakerne nye verktøy
og perspektiver for hvordan de kan videreutvikle eller starte ny bedrift. Samarbeid med Epoke
Innovasjon og Viken fylkeskommune.
22. januar

29. januar

5. februar

12. februar

DESING THINKING - Modul 1 - Forstå kunden og markedet
Samarbeid Viken fylkeskommune, Epoke, Næringsforeningen i
Drammensregionen. Sted Næringsforeningen i Drammensregionen, Drammen.
DESING THINKING - Modul 2 - Dykk dypere ned i utfordringen din
Samarbeid Viken fylkeskommune, Epoke, Næringsforeningen i
Drammensregionen. Sted Næringsforeningen i Drammensregionen, Drammen.
DESING THINKING - Modul 3 - Lag nye ideer og test de
Samarbeid Viken fylkeskommune, Epoke, Næringsforeningen i
Drammensregionen. Sted Næringsforeningen i Drammensregionen, Drammen.
DESING THINKING - Modul 4 - Design din nye forretningsmodell og strategi
Samarbeid Viken fylkeskommune, Epoke, Næringsforeningen i
Drammensregionen. Sted Næringsforeningen i Drammensregionen, Drammen.

Digitale møteplasser våren 2020:
Gründerboost:
Digital satsing med innhold laget av og for gründere. Samarbeidsprosjekt med Viken fylkeskommune,
NV2020 og gründere.
27. april

Sending 1: Tema – Nå som alt føles snudd opp ned – hva kan jeg gjøre nå?
Krisen inntreffer. Markedet er borte over natten. Panikken kommer.
Hvordan håndterer jeg dette?

30. april

Sending 2: Tema – Hvordan håndtere business i den krisen vi nå står i?
Men er det verdt å gå videre med bedriften? Ser du muligheter i endring?
Gjelder forretningsplanen din etter krisen? Vi deler våre erfaringer med deg.

4. mai

Sending 3: Tema – Salg, kunde, marked – hva nå?
Er det noe marked og kunder etter krisen?
Hva kan jeg gjøre nå? Og tør jeg det?

Kurs (digitalt):
19. mai
16. juni

Oppstartskurs for gründere, Kursholder Etablererveiledningen
Oppstartskurs for gründere, Kursholder Etablererveiledningen

Gründerverksteder (digitalt):
23. april

Tema: Lag din egen Webside, del 1
Foredragsholder; Jannicke Bakke-Olsen, senior webdesigner/gründer Pixeldust AS
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

7. mai

Tema: Lag din egen Webside, del 2
Foredragsholder; Jannicke Bakke-Olsen, senior webdesigner/gründer Pixeldust AS
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

19. mai

Tema: Ta bedre bilde med mobilen, del 1
Foredragsholder; leder og grunder av gruppa Fotoglede Anngunn Flatebø Dårflot
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

20. mai

Tema: Ta bedre bilde med mobilen, del 1
Foredragsholder; leder og grunder av gruppa Fotoglede Anngunn Flatebø Dårflot
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

25. mai

Tema: Salg, del 1
Foredragsholder; Lasse Moe Hennum, partner EPSN Workforce Norway.
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

8. juni

Tema: Salg, del 2
Foredragsholder; Lasse Moe Hennum, partner EPSN Workforce Norway.
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

Fysiske kurs / Møteplasser høst 2020:
17. september DNB NXT 2020 Drammen avlyst, men arrangementet DNB NXT2020 ble
gjennomført digitalt med foredrag, pitcher, intervjuer, småprat, tips osv. hele uke 39.
Oslo Innovation Week gjennomføres digitalt i uke 39
Kurs:
25. august
10. september
16. september
22. september

Oppstartskurs for gründere, Kursholder Etablererveiledningen
Markedsføring og Strategi, Kursholder; Kommunikasjonsbyrået Godt Sagt i Drammen
Instagram for bedrifter, Kursholder; Kommunikasjonsbyrået Godt Sagt i Drammen
Facebook for bedrifter, Kursholder; Kommunikasjonsbyrået Godt Sagt i Drammen

14. oktober
21. oktober

Økonomikontroll Del 1: "Hva myndighetene krever" Kursholder Hilde Knudsen,
autorisert regnskapsfører, Knudsen Regnskap
Økonomikontroll Del 2: "Uten å føre regnskap" Kursholder Hilde Knudsen,
autorisert regnskapsfører, Knudsen Regnskap

Resterende fysiske kurs ble flyttet til 2021 !!
Gründerverksteder:
1. september Tema: Lag din egen merkevaremanual - Del 1
Foredragsholder: Ina Sandengen, gründer av Sandengen Consult
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.
8. september Tema: Lag din egen merkevaremanual - Del 2
Foredragsholder: Ina Sandengen, gründer av Sandengen Consult
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen
1. oktober

Tema: Ta bilder med mobilen til sosiale medier - del 1
Foredragsholdere: leder og gründer av gruppa Fotoglede Anngunn Flatebø Dårflot og
Jannicke Bakke-Olsen, senior webdesigner/gründer Pixeldust AS.
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

19. oktober

Tema: Ta bilder med mobilen til sosiale medier - del 2
Foredragsholdere: leder og gründer av gruppa Fotoglede Anngunn Flatebø Dårflot og
Jannicke Bakke-Olsen, senior webdesigner/gründer Pixeldust AS.
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

28. oktober

Tema: Økonomi – Budsjettering / Kalkyler
Foredragsholder: Evgeniya og Rolf Johansen, grunnleggerne og eierne av Dekor &
Design Strekktak AS.
Samarbeid med NV2020, Næringsforeningen i Drammensregionen.

Resterende fysiske Gründerverksteder ble flyttet til 2021!!
StartUpp Buskerud – Buskeruds mest innovative idékonkurranse:
Samarbeid etablerertjenesten i «Buskerud fylke», Viken fylkeskommune, DNB, Skue Sparebank,
SpareBank1BV, BDO, NYG reklame og Svensson Nøkleby.
12.oktober

Startskudd på idékonkurransen StartUpp Drammensregionen
Workshop til de 10 utvalgte deltakerne som er tatt ut til idékonkurransen.
Ledere av workshop: Coach, inspirator og veileder Tone M. Aas Skålevik og
grunnleggeren av Hidden, Pål Rørby

29. oktober

Øvingskveld på idékonkurransen for Drammensregionen
Deltakerne fremfører sin pitch foran de andre deltakerne og får/gir konstruktive

tilbakemeldinger. Leder av øvingskveld: Trine Jansen, DNCF sertifisert Coach, kurs- og
foredragsholder.
3. november

Regionalfinale Drammensregionen
På grunn av økt smitte av covid-19, ble arrangementet lukket og kun for deltakerne,
dommerne og film/arrangører. 8 finalister pitchet foran dommerpanel og en vinner
ble kåret til fylkesfinalen. Hele regionalfinalen er filmet og kan i helhet sees på
nettsiden til Etablererveiledningen. (her)

Fylkesfinale er utsatt til 2021 pga. covid-19 og smittevern.
Internasjonale Gründeruka 47:
Det ble kun arrangert digitale møteplasser i Gründeruka på grunn av covid-19 og smittevern.
Alle arrangement og gründerverksted som Etablererveiledningen var med i ble besluttet å flytte over
til 2021. Gjennomførte digitale arrangementer:
16. november Digital sending for Post korona – Hva nå?
Arrangør: Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
17. november Digital sending for Fundraising For StartUps
Arrangør: Angel Challenge & Innovasjon Norge
17. november Digital sending for Grønn Gründerpris
Arrangør: Rotary Drammen, Universitetet i SørØst-Norge, NV2020,
Næringsforeningen i Drammensregionen
Digitale møteplasser høsten 2020:
Gründerboost Laboratoriet
Digital satsning med innhold laget av og for gründere. Startet pilot med 2 gründergrupper som møtes
fire ganger digitalt. Møtene har agenda/tema og gründerne deler av sine erfaringer og utfordrer seg
selv på oppgaver/gjøre ting mellom møtene. Målsetting å skape nettverk/møteplass hvor vi sammen
kan gi hverandre tips/råd, samhandle, motivere, åpne egne nettverk, sammen skape nye
forretningsideer og løfte hverandre gode.
8. desember
9. desember
15. desember
16. desember

Gründerboost Laboratoriet, Gruppe 1, Tema: Selvledelse
Gründerboost Laboratoriet, Gruppe 2, Tema: Selvledelse
Gründerboost Laboratoriet, Gruppe 1, Tema: Drømmekunden, tørre å velge bort
Gründerboost Laboratoriet, Gruppe 1, Tema: Drømmekunden, tørre å velge bort

Gründerportalen Min Egen Bedrift
Gründerportalen Min Egen Bedrift er en nettportal og en veiviser til det som skjer lokalt, til gode
hjelpere lokalt og gir elektronisk veiledning til etablerere. Gründerportalen er tenkt som et godt
alternativ til de som ikke søker etablererveiledning og et nyttig supplement til de som får veiledning.
Gründerportalen finansieres av kommunene i Drammensregionen og driftes av
Etablererveiledningen.

Etablererveiledningens daglige drift
Etablererveiledningen har i 2020 hatt kontor sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen,
Bragernes Torg 13 i Drammen.

Drammen 26.02.2021

…………………………………………..………………..
Rune Kjølstad
daglig leder
Næringsforeningen i Drammensregionen

…………………………………………………………………
Lisbeth Torkildsen
prosjektleder / etablererveileder
Etablererveiledningen

