Årsrapport 2021

Etablererveiledning for kommunene

Øvre Eiker, Drammen og Lier

Årsrapport 2021
Etablererveiledningen i Drammensregionen er blitt til

Innledning
Næringsforeningen i Drammensregionen drifter etablererveiledningen på vegne av kommunene Lier,
Øvre Eiker og Drammen.
Etablererveiledningen i Drammensregionen byttet navn til Gründerboost høsten 2021.
De to nettsidene Etablererveiledning og Min Egen Bedrift er nå sammenslått i vår nye nettside
www.grunderboost.no Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og tilpasse veiledningstjenesten
med relevante og gode tilbud til gründerne/etablererne.
Gründerboost tilbyr veiledning og kompetansetilførsel til enkeltpersoner som har en forretningsidé
eller er 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.
2021 har igjen vært et spesielt år preget av covid-19 pandemien. Dette har gjort at mange fysiske
kurs, gründerverksteder og arrangementer er blitt tilbudt digitalt, forskjøvet eller noen også avlyst.
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, budsjett/kalkyler, planlegging,
kommunikasjon. Oppstartskurs for gründere arrangeres en gang pr måned.
Store arrangementer som DNB NXT Drammen, Finalen StartUpp Buskerud og den Internasjonale
Gründeruka ble gjennomført, men skalert ned.
Til tross for pandemien har godt over 300 personer vært i kontakt med veiledningstjenesten i løpet
av 2021. 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 nærmere 1250 personer vært i kontakt med Gründerboost.
Gründerboost 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. Gründerboost er aktivt med i Næringsforeningens
Gründernettverk, noe som igjen har gitt flere, bedre og bredere tilbud til etablereren i form av
mange møteplasser og arrangementer.
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Kurs og aktiviteter 2021
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 154 kursplasser og
det er stor pågang til kursene og flere har lange ventelister.
o
o
o
o
o
o
o
o

Oppstartskurs for gründere, arrangeres en gang pr måned
Markedsføring og strategi
Sosiale medier, Facebook for bedrifter
Sosiale medier, Instagram for bedrifter
Sosiale medier, Annonsering på Instagram/Facebook
Økonomi og økonomiforståelse
Forretningsmodellering, bedriftens motor
Salg og strategi

Gründerverksted:
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 får/gir nyttige tips og råd.
Det har totalt i 2021 vært tilbudt 149 verkstedplasser. Hvert verksted har hatt maks 8-10 antall
deltakere 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
o

Pressemelding/hvordan bli interessant for pressen
Ta bedre bilder med mobilen til bruk i sosiale medier
Praktisk og mental reise i salg
Økonomi, budsjett og kalkyler
Selvledelse/motivasjon
Presentasjonsteknikk
Pitchetrening
Strategiplan
Idé til gjennomføring
Hjernetrening og stressmestring, selvledelse i en ny tid

Nettgrupper:
Mange har etterspurt et sted der gründere kan møtes for å dele erfaringer, få inspirasjon, idéer og få
tips til selvhjelp. Vi har derfor startet med digitale nettgrupper. I 2021 har vi arrangert 11 forskjellige
Nettgrupper. Her møtes påmeldt fast gruppe gründere digitalt på tema (4-6 ganger), hvor de deler,
utfordrer, tipser og hjelper hverandre gode. Hver nettgruppe har sitt tema og med undertema for
hver gang de møtes. Eksempel på tema er salg, økonomi selvledelse/motivasjon, drift,
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kvinnenettverksgruppe og forretningsplan. Flere av gruppene ønsket å fortsette med samme
deltakere, og tilbakemeldingene har vært svært positive fra de som har deltatt.
Temakopper:
Våren 2021 startet vi med Temakopp. Dette er en digital time hvor 6 gründere får anledning til å
stille spørsmål til en fagperson. Vi har arrangert 15 temakopper i samarbeid med næringslivet i
kommunen og en stor takk til dyktige fagfolk. Tilbakemeldingene er svært positive fra både
deltakerne og fagpersonene.
Vi har hatt følgende temakopper vår og høst:
o
o
o
o
o
o
o

Hvordan lykkes i salg
Hvordan lykkes i forhandling
Spør banken
Spør advokaten
Spør journalisten
Spør regnskapsføreren
Spør markedsføreren

Innsikt 2021
Innsikt 2021 ble arrangert av Næringsforeningen i Drammensregionen
sammen med partnere. Arrangementet var over 3 dager, med stands,
foredrag, seminarer, workshop i Magasinet og Børsen i Drammen.
Torsdagen var det Gründerdag hvor gründerne fikk et eget stort stands
området. Her hadde 9 gründere egen stand, sammen med Gründerboost
og det nye Gründerhuset med samarbeidspartnere.
I løpet av dagen var det mange forskjellige faglige gründerrelaterte
seminarer/debatter og også egne spesiallagde korte
foredrag/kurs/verksted i eget gründerområde. Masse besøk i
gründerområdet og god omtale av alle gründerne og arrangementet i
Drammens Tidende.

DNB Pitch konkurranse:
I samarbeid med DNB arrangerte vi Pitchekonkurranse 1. oktober.
I forkant hadde deltakerne vært gjennom en workshop med pitching og
treningskveld med coach. Konkurransen ble avholdt på Marienlyst VIP
og vinneren av konkurransen ble Camp1 med Hege Berthelsen.
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StartUpp Buskerud Finale 2020 avholdt på Pers Hotel 21. oktober 2021
I samarbeid med etablerertjenesten i Buskerud fylke arrangerte vi i 2020 Buskeruds mest innovative
idékonkurranse. Her ble det invitert gründere fra hele fylket for å delta i en konkurranse om den
mest innovative ideen. 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. På grunn av covid-19
kunne ikke fylkesfinalen for 2020 gjennomføres i november som planlagt. Finalen ble arrangert 21.
oktober på Pers Hotell på Gol og vinneren av fylkesfinalen ble Martin Ingesen fra Modum.

Gründeruka 2021 Business = Strategi:
Den Internasjonale Gründeruka ble også i år arrangert, litt nedskalert, men med fulltegnede
arrangementer/kurs/seminar og fornøyde deltakere/forelesere.
Mandag 8. nov
Workshop hvorfor er det så viktig å ha en strategiplan for
virksomheten din, v/Dag Lindseth Andersen
Gründerkafe
Viktigheten av nettverksbygging og mulighetene i
Gründerhuset
Tirsdag 9. nov
Digitale Temakopper
(Forhandling, Bank, Advokat, Journalist)
Onsdag 10. nov
Frokostmøte Oso, Øvre Eiker,
Tema Innovasjon og Gründerskap
Gründerverksted Lier, Fra idé til gjennomføring
Flerkulturelle gründere som skaper verdi
v/Norsk senter for flerkulturell verdiskapning/DNB
Torsdag 11. nov
Hjernetrim og stressmestring/selvledelse i en ny tid,
Mona Steenberg Gran
Realiser mulighetene gjennom virkemiddelapparatet,
v/Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Svensson Nøkleby
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nytt

Veiledningsprinsipper
En viktig rolle for etablererveiledningen/Gründerboost 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.
Vi 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 tilbys alle som tar kontakt med oss og er i oppstartsfasen. Kurset har mellom fem til
ti deltagere. Kurset etterfølges av tilbud om individuell veiledning.
Andre kurs og tilbud velges av etablereren selv, etter hvor de er i sin etablererprosess.
Kurstilbudene blir kontinuerlig annonsert på www.gründerboost.no , www.nrdr.no og på
Facebooksiden til Gründerboost.

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

2018
161
37
35
55
14

2019
170
36
36
60
16

2020
177

2021
198

27
46

34
51

11
313

18
336

23
273

26
309

Etablererfrekvens
22 % av de som har fått veiledning gjennom året 2021 (20% i 2020) har etablert egen virksomhet i
løpet av året. 22% valgte å ikke etablere egen virksomhet (28 % i 2020), 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. 56 % av alle som har mottatt veiledning og kurstilbud i 2021 (52%
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 2021, ser vi at
241 av 309 har pr 31.12.21 eget firma. Det vil si ca. 78 % av alle som har fått veiledning/kurstilbud i
2021 (72% i 2020).
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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
2021

Ikke etablert

Drammen

198

115

44

39

Øvre Eiker

34

16

7

11

Lier

51

30

11

10

Andre Kommuner

26

11

7

8

309

172

69

68

Totalt

Etablerere fordelt på kommuner

51

26

34

Drammen
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198

Øvre Eiker

Lier

Andre kommuner

Nettverk og samarbeid
Gründerboost er aktivt med i Gründersatsningen i Drammensregionen. Næringsforeningens nettverk
for gründere består av det offentlige, akademia og det private næringsliv. Målet med nettverket er å
skape møteplasser, nettverk, kunnskapstilførsel og påfyll.
Gründerboost 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. I år har vi vært i dommerpanelet for Ungt
Entreprenørskap og Bærekraftprisen.
Vi har også vært på Eiker videregående skole for å snakke om entreprenør- og gründerskap.

Gründerboosts daglige drift
Gründerboost har i 2021 hatt kontor sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen,
Bragernes Torg 13 i Drammen.

Drammen 31.01.2022

…………………………………………..………………..
Rune Kjølstad
daglig leder
Næringsforeningen i Drammensregionen
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…………………………………………………………………
Lisbeth Torkildsen
prosjektleder
Gründerboost

