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Samarbeidsavtale om Etablerertjenesten i Viken 2022-2025 
 
 
Kommunedirektørenes forslag til vedtak: 
 
Representantskapet for Mosseregionen IPR anbefaler medlemskommunene å slutte seg til 
samarbeidsavtalen om Etablerertjenesten i Viken 2022-2025. Moss kommune er avtalepart 
på vegne av kommunene i Mosseregionen.  
 
 

Bakgrunn for saken: 
Fylkesrådet i Viken fylkeskommune behandlet i møte 29.10.2020 sak om modell for 
etablerertjenesten i Viken. 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 arbeidet med å utvikle en gradvis 
harmonisert modell for denne tjenesten.  
 
Fylkestinget i Viken fylkeskommune vedtok i møte 17.12.2020 Fylkesrådets innstilling i saken 
med slikt vedtak: 
 
1. Fylkesrådet arbeider videre med å etablere en regionalisert og harmonisert modell for 

etablerertjenesten i hele Viken med virkning senest fra 2022 gjennom inngåelse av 
samarbeidsavtaler med kommuner eller kommuneregioner.  

2. Modellen iverksettes gradvis og tilpasses lokale/regionale behov. Det arbeides for at 
Innovasjon Norge og NAV blir partnere i slike samarbeidsavtaler.  

3. Arbeidet sees i sammenheng med etablering av partnerskapsavtaler mellom Viken 
fylkeskommune og kommuneregionene 

 
Utkast til samarbeidsavtale ble våren 2021 oversendt kommuneregionene for behandling og 
eventuell kontraktsinngåelse. Regionrådet for Mosseregionen behandlet i møte 25.05.2021 
sak 8/21 «Orientering om ny modell for etablerertjenesten i Viken». Regionrådet vedtok da å 
ta saken til orientering. 
 
I e-post datert 23.08.2021 fra Viken fylkeskommune ble revidert avtaleutkast oversendt 
kommuneregionene på nytt til behandling og eventuell kontraktsinngåelse. Endringene i 
avtalen fra første utkast er i hovedsak av redigeringsmessig karakter.  
 
Saken fremmes på dette grunnlag til behandling i Mosseregionen IPR.  
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Hovedpunkter i samarbeidsavtalen - utdrag 
 
Samarbeidsavtalen inngås for kommuneregionene i Viken med en av kommunene i 
kommuneregionene som avtalepart (vertskommune). Øvrige avtalepartnere er Viken 
fylkeskommune. Innovasjon Norge og NAV. 
 
Avtalens varighet er fra 1.1.2022 til 31.12.2025.  
 
I samarbeidsavtalen heter det i § 2 at: 

 
Etableretjenesten skal: 

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

• 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.   

• stimulere og bidra til å øke antallet etablere med innvandrerbakgrunn  

 
Ansvar og oppgaver for den kommunen som inngår avtalen på vegne av kommunene i 
kommuneregioen er beskrevet slik i avtalens kap. 5.2:  

 
5.2 XX kommunes ansvar:   
*  Xxx   har et hovedansvar på vegne av kommunene i sin region for at avtalen følges.  

Herunder å:  

• etablere og drifte etablerertjenesten i regionen nevnt under punkt 2 Formål og pkt. 
5.2.1 etablerertjenestens innhold. 

• ansvar for at det inngås avtale med en operatør, eventuelt å drifte tjenesten i egen 
regi 

• tilrettelegge for kontorlokaler, økonomisk oppfølging og rapportering  

• deltakelse i koordineringsgruppen for etablerertjenesten i Viken 

• Bidra til innovasjon og digital utvikling i gjennomføring av tjenesten 

• sikre kontorlokaler til tjenesten, fortrinnsvis samlokalisert med andre 
næringsaktører.    

 
5.2.1 Etablerertjenestens innhold:  
Etablerertjenesten skal være:   

• Av god kvalitet og tilgjengelig for hele regionen.    

• Tilbud skal tilpasses ulike gründeres forutsetninger, herunder personer 
med innvandrerbakgrunn.    

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

• Tjenesten skal være digitalt tilgjengelig for brukerne 

• Godt markedsført og synlig i regionen. Informasjon skal være tilgjengelig og synlig på 
digitale flater og på hjemmesidene til alle kommunene i regionen.    

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

 
Etablerertjenesten skal minimum inneholde:   

• Grunnleggende etablerer kurs (gratis for deltagerne)   

• Relevante temakurs (egenandel for deltagerne kan beregnes)   

• Veiledning (gratis for deltagerne inntil et begrenset timetall)    

• Oppfølging av etablerere og nettverksbygging    

• Kobling av etablerere til etablert næringsliv og kompetansemiljøer i regionen   



• Kobling til og samarbeid med virksomheter som har fagekspertise på 
etablereropplæring for innvandrere    

• Samarbeid om mulige kvalifiseringstiltak for innvandrere i kommunenes eller i NAV sin 
regi    

• Næringsfaglige vurderinger kan tilbys   

• Jevnlige brukerundersøkelser   

 
Tjenesten kan i tillegg suppleres med andre tiltak etter regionens behov i løpet av 
avtaleperioden. For overnevnte region kommer fra oppstart i 2022 følgende tjenester i 
tillegg: (Denne listen kan forlenges og redigeres) 

• eks. kontorfellesskap   

• eks. temakurs   

• eks. Mentorordninger for innvandrere   

• eks. andre oppfølgingstiltak for gründere med vekstpotensial   

• eks. Næringsfaglige vurderinger 
 

Samarbeidsavtalen kap. 5.5.1 omtaler samarbeidet med NAV lokalt: 
• Lokalt samarbeid skjer mellom kontraktskommune og lokalt NAV-kontor   

 
Samarbeidsavtalens kap. 6 omtaler de økonomiske rammene:  
 

6. Økonomisk ramme   
 
Kommunene og fylkeskommunen finansierer oppdrag under denne avtalen med 
følgende årlige beløp i kontraktsperioden:   
   

• Viken fylkeskommune med minimum kroner 5,50 pr innbygger. Utgangspunkt SSB 
innbyggertall pr. 1.7.2021   

• Kommunene med minimum kroner 2,50 pr innbygger. Utgangspunkt SSB 
innbyggertall pr. 1.7.2021. Dette fordeles slik mellom kommunene:   

o XXXX   
o XXX   
o XXXX   

 
Rammene over tar forbehold om at det gis årlige bevilgninger over partenes 
budsjett.    

   
Det vises for øvrig til vedlagt samarbeidsavtale i sin helhet. 
 
 
Vurdering: 
 
Det anbefales at kommunene i Mosseregionen slutter seg til den oversendte 
samarbeidsavtalen på de vilkårene som fremgår av avtalen. En regional forankring av 
Etablerertjenesten i Mosseregionen vurderes som viktig for å fremme næringsutviklingen og 
styrke samarbeidet mellom kommunene i Mosseregionen IPR.  
 
Siden arbeidet med partnerskapsavtalen med Viken fylkeskommune og Mosseregionen ennå 
ikke er sluttført, anbefales det at samarbeidsavtalen for etablerertjenesten behandles separat 
slik at avtalen kan være på plass innen utløpet av 2021. 
 
Det anbefales at Moss kommune påtar seg rollen som avtalepart med Viken fylkeskommune 
på vegne av kommunene i Mosseregionen. 
 
Det vil være naturlig at Moss kommune igjen inngår avtale med Mosseregionen 
Næringsutvikling AS som operatør for Etablerertjenesten, jfr avtalens kap. 5.2. 
 



Det anbefales at kommunenes årlige økonomiske bidrag til samarbeidsavtalen settes til 
minimusbeløpet på kr 2,50 pr innbygger. Basert på SSB’s innbyggertall pr 1.7.2021 gir 
dette følgende fordeling mellom kommunene i Mosseregionen: 
 

Kommune Innbyggertall pr 1.7.2021 Sats Bidrag 

Moss 49956 Kr 2,50  Kr 124.890 

Vestby 18530 Kr 2,50 Kr   46.325 

Råde  7594 Kr 2,50 Kr   18.985 

Våler 5888 Kr 2,50 Kr   14.720 

Sum 81968  Kr 204.920 

 
Bidraget på kr 5.50 pr innbygger fra Viken fylkeskommune utgjør kr 450.824. Samlet årlig 
sum til rådighet for Etablerertjenesten i Mosseregionen vil med dette være kr 655.744. 
 
 
Konklusjon:  
Det anbefales at kommunene slutter seg til avtalen om Etableretjenesten i Viken 2022-2025. 
 
 
 

Vedlegg: 
Dok.dato 
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18.06.2021 Forslag til samarbeidsavtale om Etablerertjenesten i Viken 2022-2025 

 


