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ORIENTERING OM NY MODELL FOR ETABLERERTJENESTEN I VIKEN 
 
Regionrådets vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det vises til sak i fylkesrådet 29.10.20 og til utkast til samarbeidsavtale om drift av 
etablerertjenesten i Viken 2022-2025 – Region Moss. 
 
Etablerertjenesten er et lavterskeltilbud om veiledning og opplæring til personer som 
planlegger å etablere sin egen virksomhet, eller driver en nystartet bedrift. 
De tre tidligere fylkene i Viken hadde alle en etablerertjeneste, men med ulik organisering og 
eierskap. Disse ble videreført inn i 2020, med et mål om å harmonisere tjenestens 
organisering og hvilken rolle og økonomisk ansvar fylkeskommunen skal ta. Viken 
fylkeskommunen har over noe tid arbeid med å utvikle en gradvis harmonisert modell for 
denne tjenesten.  
 
I tidligere Østfold er det fylkeskommunen som har tatt ansvaret og som har gjennomført 
anbudsutlysning og er kontraktspartner med Norges Vel og Næringshagen Østfold som 
underleverandør for Etablererservice Østfold. Alle etablererkontorene tilbyr veiledning og 
grunnleggende etablerer kurs. Utover dette kan tilbudet variere når det gjelder omfanget av 
kurs tilbud, muligheter for kontorplass i et gründerfelleskap, mentor ordning, møtearenaer, 
tilgang til bedriftsnettverk og etablert næringsliv og virkemiddelapparat. I tillegg utføres en 
lokal etablerertjeneste i kommunene og/eller i lokale/regionale næringsutviklingsselskaper. I 
Mosseregionen utføres denne tjenesten i hovedsak av Mosseregionens næringsutvikling AS 
(MNU) (veiledning, gründerkafeer, webinarer mv), jfr satsingsområde nr 5 «MNU skal bidra til 
positiv assistanse for oppstartselskaper/gründere» i MNUs strategiplan. 
 
Det er viktig å få tjenesten kjent og godt synlig da etablerertjenesten er en del av 
innovasjonssystemet både for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser – og for å legge 
grunnlaget for overlevelse og vekst hos oppstartsbedriftene. Målsettingen er at Viken skal ha 
en etablerertjeneste med høy kvalitet, gjenkjennelig og som er lett å finne frem til i alle deler 
av fylket. 
 
Vurdering: 
Viken fylkeskommune legger opp til at et samarbeid med kommunene og 
kommuneregionene om en etablerertjeneste vil gi økt kvalitet og bruk av tilbudet. Videre at 
«En harmonisert modell for en etablerertjeneste i Viken som er godt synlig og som hensyntar 
regionale forskjeller og tilpasninger vil gi kompetanseheving, samarbeid på tvers av regioner 
og kommuner og effektiviseringsgevinst gjennom større bredde og kunnskap som deles og 

https://www.etablerer-ostfold.no/
https://www.mnu-as.no/om-mnu/


brukes. Etablerertjenesten i Viken bør bidra til næringsutvikling i kommunene og regionene 
og være en møteplass for gründere og etablert næringsliv. Den bør fortrinnsvis 
samlokaliseres og ha tett samarbeid med innovasjonsmiljøer, virkemiddelapparat, lokalt 
næringsliv og/eller kompetansemiljøer for å bygge kompetanse og nettverk rundt gründeren. 
En slik modell forutsetter en årlig forutsigbar fylkeskommunal finansiering i tillegg til 
kommunal og evt. privat medfinansiering.» 
I utkast til avtale fremgår det at etablerertjenesten skal:  

 bidra til å øke antallet nyetableringer og styrke levedyktighet, vekst og 
lønnsomhet i de virksomheter som etableres.   

 stimulere og bidra til å øke antallet etablere med innvandrerbakgrunn  
 være et virkemiddel for avtalepartene i deres næringsutviklingsarbeid, med en 

innretning tilpasset regionens utfordringer og fortrinn.    
 bygge kompetanse og nettverk rundt gründerne, og fortrinnsvis samlokaliseres 

og ha et tett samarbeid med innovasjonsmiljøer, virkemiddelapparat, 
lokale/regionale næringsaktører og kompetansemiljøer   

 rette seg mot etableringer generelt, og etablering av bedrifter med vekstpotensial 
spesielt.   

 
Viken fylkeskommune har som målsetting å ha inngått avtaler med kommuner eventuelt 
kommuneregioner første halvår 2021, og kontrakter med utøvere av tjenestene innen utløpet 
av 2021. Arbeidet koordineres med arbeidet som pågår for å etablere samarbeidsavtaler 
mellom Viken fylkeskommune og kommuneregionene. 
 
Når det gjelder varighet, ansvarsfordeling mv, vises til utkast til avtale. Avtaleutkastets pkt 
5.2 beskriver forventningen (forslag) til regionalt tjenestetilbud/regionalt ansvar i 
Mosseregionen: 
 

 Etablere og drifte etablerertjenesten i regionen nevnt under punkt 1  
 Sikre kontorlokaler til tjenesten, fortrinnsvis samlokalisert med andre 

næringsaktører.   
 Etablerertjenesten skal være:  

o Av god kvalitet og tilgjengelig for hele regionen.   
o Tilbud skal tilpasses ulike gründeres forutsetninger, herunder personer 

med innvandrerbakgrunn.   
o Godt markedsført og synlig i regionen og informasjon skal være tilgjengelig 

og synlig på digitale flater og på hjemmesidene til alle kommunene i 
regionen.   

o Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge skal synliggjøres (logo og 
omtale) sammen med kommunene/kommuneregionene som ansvarlige for 
etablerertjenesten i Viken  

o Tjenesten skal ha god henvisningskompetanse gjennom å ha kjennskap 
til andre aktører som tilbyr tjenester for etablerere.    

o Være digitalt tilgjengelig og bidra til en innovativ utvikling og gjennomføring 
av tjenesten.  

 Etablerertjenesten skal minimum inneholde:  
o Grunnleggende etablerer kurs (gratis for deltagerne)  
o Relevante temakurs (egenandel for deltagerne kan aksepteres)  
o Veiledning (gratis for deltagerne inntil et begrenset timetall)   
o Oppfølging av etablerere og nettverksbygging   
o Kobling av etablerere til etablert næringsliv og kompetansemiljøer i 

regionen  
 Kobling til og samarbeid med virksomheter som har fagekspertise i 

etablereropplæring for innvandrere   
 Samarbeid om mulige kvalifiseringstiltak for innvandrere i kommunenes eller i NAV 

sin regi 
o Jevnlige brukerundersøkelser  
o Næringsfaglige vurderinger der dette tilbudet ikke finnes    



 Tjenesten kan utvides etter regionens behov. For overnevnte region kommer 
følgende tjenester i tillegg:  

o eks. kontorfellesskap  
o eks. temakurs  
o eks. Mentorordninger for innvandrere  
o eks. andre oppfølgingstiltak for gründere med vekstpotensial  
o eks. Næringsfaglige vurderinger   

 
Det legges opp til en økonomisk årlig ramme der Viken fylkeskommune betaler 5,5 
kr pr innbygger og at kommunene går inn med minimum kr 2,50 pr innbygger.  Det 
innebærer om lag kr 350 000 fra Viken fylkeskommune og om lag 160 000 fordelt på 
kommunene i Mosseregionen (Moss, Råde og Våler kommuner). Til sammen i 
overkant av 500 000 kr. Dersom Vestby kommune deltar, vil dette utgjøre ytterligere 
ca. kr 46 000 årlig. Til sammen ca. 650 000 kr årlig. 
 
Punkter til drøfting: 

 Mosseregionrådet tar informasjonen om sak i fylkesrådet 29.10.20 «Modell 
for organisering av etablerertjenesten i Viken» og til utkast til 
samarbeidsavtale om drift av etablerertjenesten i Viken 2022-2025 – Region 
Moss, til orientering. 

 Det legges opp til at endelig fremforhandlet samarbeidsavtale om etablerertjeneste i 

Mosseregionen inntas i partnerskapsavtalens spesielle del som er en konkretisering 

av samarbeidsområdene mellom interkommunalt politisk råd for Mosseregionen og 

Østfold regionen og Viken fylkeskommune. 

 Mosseregionens kommuner anmodes om å innarbeide i budsjettet fra og med 2022 

anbefalt minimumsbeløp (kr 2,50 pr innbygger pr. 1.07.21) som medfinansiering av 

etablerertjeneste i Mosseregionen. 

 
 
 


