
• Førstelinjetjeneste for alle som vurderer 
eller er i gang med å starte egen 
virksomhet i Hallingdal

• Møter etablererne i egen kommune

• Organisert som et fast interkommunalt 
tiltak siden 2002 (mva-ref)



• God, rasjonell og rimelig organisering via 
Gol kommune

• Mva-refusjon = ca 120.000 kr pr år

• «Stabil» finansiering = rasjonell og 
forutsigbar drift og tidsbruk 



FORNØYDE KUNDER

• Brukerne er i stor grad fornøyde med 

tjenestene og veiledningen ved Hallingdal 

Etablerersenteret

• Tilgjengelighet, lokalkunnskap, mye 

kompetanse, redelighet, ærlige 

tilbakemeldinger og godt kontaktnett er 

noe mange påpeker som viktig med 

Hallingdal Etablerersenter.



GOD «STANDING»

• Hallingdal Etablerersenter har tett og godt 

samarbeid med andre næringsaktører i 

regionen ….)

• Etablerersenteret opplever stor tillit og 

respekt blant samarbeidspartnere som 

Innovasjon Norge, BFK, Driv Inkubator i 

arbeidet med lokale grûndere og nystarte 

firma



MÅLSETTING

• Stimulere til nyskaping og 
entreprenørskap i Hallingdal

• Bidra til økt etablering av 
næringsvirksomheter i Hallingdal

• Bidra til at nyetableringer får et 
gjennomarbeidet godt fundament å starte 
på (evt. utsette oppstart)



ARBEIDSFORM

• Individuelle råd og veiledning til personer som 

ønsker å starte egen virksomhet. HE skal være 

en aktiv medspiller.

• Henvisninger fra kommunenes næringsapparat / 

servicekontor

• ”Desentralisert” arbeidsform. Møter etablererne 

på hjemmebane/i hjemkommunen



INDIVIDUELL VEILEDNING 

• Hjelp til utforming av forretningskonsept og 
forretningsplaner

• Gir innspill, veiledning, råd og tips ved 
budsjettering, planer og søknader 

• Leieavtaler, bankmøter, samarbeidsavtaler 
med forretningspartnere (tidligfase)



INDIVIDUELL VEILEDNING 

• Valg av selskapsform. 

Ansatt eller selvstendig næringsdriv

Aksjonæravtaler 

• Konkret bistand ved firmareg i Brreg. 

• Oppfølging av nystarta bedrifter i 

oppstartfasen



FELLESTILTAK 

• Etablererkurs 10 kvelder a 4 t

• Etablerernettverk, «grûnderfrokost»

• Ungt entrepenørskap. Innovation camp. 

Gründerskap i skolen.



PROSJEKTENGASJEMENT

• Tilflytting og rekruttering (samarb. 

Regionråd)

• Ungt entrepenørskap. Innovation camp. 

Gründerskap i skolen.

• Start Upp Hallingdal 

• Nyskaping, vekst og arbeidsplasser i 

Hallingdal

• Innovasjonsløft Hallingdal. 



?



SPØRREUNDERSØKELSE 2012

• 80 % av de som kontakter HE, starter 

egen virksomhet

• 90 % av disse er fortsatt i gang etter 2-3 år 

(spørreundersøk-peiode)

• Bedriftene har som målsetting å doble 

omsetningen i løpet av neste 2 år



TELEMARKSUNDERSØKELSE 

2017

• 33 prosent (av 550) oppgir at kontakten 

med etablererveiledningen resulterte i en 

bedriftsetablering (tot 155 årsv)

• 16 % var i prosess med etablering av 

bedrift da de tok kontakt

• 28 prosent hadde en bedrift fra før av 

• 23 prosent oppgir at kontakten med 

etablererveiledningen resulterte i at det 

IKKE ble en bedriftsetablering. 



ETABLERERVEILEDNING

I HALLINGDAL

• 100-120 etablerere/grûndere pr år, 

ca 60 % «nye»

• Fører til drøyt 50 nye arb.plasser pr år 

dersom 80% starter egen bedrift m.1 årsv

• Fører til ca 20 nye arb.plasser dersom 

28% starter egen virks.(jfr Telemark)



ETABLERERTJENESTEN I 

BUSKERUD
• Drammen – del av Dr.reg Næringsfor.           

Eget «skjermet» budsjett 

• Ringerike – del av Ringerike Næringsfor.     

Eget «skjermet budsjett»

• Kongsberg – driftes av Vest-Telemark 

Etablererveil. Eget «skjermet budsjett»

• Midt-fylket – del Busk.Næringshage. Del av 

næringshagens budsjett.



ETABLERERVEILDNING 2020

• Veiledning til etablerere og grûndere må være 

et gratis lavterskeltilbud fram til egen inntjening

• Tett samarbeid med annen veiledningstjeneste 

for næringslivet 

• Etablererveiledningen må ha eget «skjermet» 

budsjett dersom del av næringsselskap

• Obs på regler for «bagatellmessig støtte» i EU 

ved organisering av få store organisasjoner



ETABLERERVEILEDNING 2020
• Mer prosjektfinansiering ? 

Mindre forutsigbarhet

Økt ressursbruk på overlevelsesstrategi

Økt fokus på kortsiktige resultater

Økt styring fra overordnet nivå(pengesekken)



NÆRINGSUTVIKLING 2020

• Koordinert og økt innsats for utvikling og 

etablering av nye arbeidsplasser

• Tettere samarbeid Privat sektor- Offentlig

• Åpen dialog – delingskultur !

• Rigge Hallingdal for større prosjekt/aktører


