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FORORD
Årsrapporten tar sikte på å beskrive Etablerersenter Vest-Agder`s virksomhet samt viktige
utviklingstrekk internt så vel som i rammebetingelsene. Gjennom dette tas det sikte på å dekke
informasjonsbehovet til eiere, samarbeidspartnere samt øvrige interessenter.
I perioden 1993-2016 har over 12.730 personer vært i kontakt med Etablerersenter Vest-Agder
(EVA) for kompetansetilførsel og faglig veiledning.
EVA`s virksomhet er vel forankret i så vel Regjeringens, Regionens (Vest-Agder
fylkeskommunes) og Kristiansand kommunes planverk.
Regjeringen uttaler følgende i sin gründerplan:
«Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på
egne evner og ideer. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i. Mange av
bedriftene som våre barn og barnebarn skal jobbe i, er ennå ikke etablert. Det er nå vi legger til
rette for morgendagens arbeidsplasser.»
I gründerplanen presenterer vi tre satsingsområder som til sammen skal skape og forsterke en
kultur for gründerskap i Norge:
1. Bedre tilgang på kapital i tidlig fase
2. Økt tilgang på kompetanse
3. Et mer attraktivt gründerland
«Vi ønsker å gi enkeltmennesker frihet til å skape. Vi vil at Norge skal være et land for
mennesker med ideer og drømmer som vil bygge sitt eget livsgrunnlag – uansett alder, etnisk
bakgrunn eller kjønn. Vi ønsker et samfunn hvor gründere kan realisere sine egne ambisjoner
samtidig som de realiserer vår felles ambisjon om et mer produktivt, innovativt og bærekraftig
Norge. Vi ønsker en sterkere norsk gründerkultur, hvor det er lov å oppnå suksess, men også
lov å feile. Og vi ønsker et samfunn som gir gode vekstbetingelser, støtter opp om gründere og
hjelper dem til å lykkes.»
«Å starte ny virksomhet krever kunnskap og ferdigheter. Mangel på forretningskompetanse og
nettverk er vesentlige hindringer for suksess. Ofte trenger gründeren kontakt med andre
gründere og kompetansemiljøer for å få den nødvendige kunnskapen.»
https://www.regjeringen.no/contentassets/05f1305cb2a94a379ff48c2f2c60d688/grunderpl
an_2015.pdf
Betydningen av satsing på entreprenørskap er forankret regionalt i Regionplan Agder 2020`s,
hovedmål nr. 3, «Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap», jf.
http://www.regionplanagder.no/maal-mot-2020/3-utdanning-verdiskaping-bygd-paakunnskap/samarbeid-for-entreprenoerskap/ , med underpunkt: «Samarbeid for
entreprenørskap» og siktemål; «økt entreprenørskap og verdiskaping».
Et av hovedtiltakene som skisseres her er:
«Etablere en felles arena for samordning og oppgavefordeling i innovasjonssystemet sammen
med aktører og virkemiddelapparat regionalt, nasjonalt, internasjonalt for å øke
entreprenørskap og verdiskaping.»
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Kristiansand kommune skriver følgende på sine hjemmesider, ref.:
https://www.kristiansand.kommune.no/politikk-og-administrasjon/naringsliv/grunderog-etablerere/
«Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og
utvikling i næringslivet. Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative, og
kommunen arbeider med å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, og stimulere til
bedriftsetableringer gjennom en rekke initiativer.»
«Etablerersenter Vest-Agder (EVA-senteret) er kommunens førstelinjetjeneste som skal bistå
alle som planlegger, eller er i ferd med å etablere egen virksomhet. EVA-senteret tilbyr nyttige
kurs og skal gi etablerere en god start. Innføringskurs, økonomikurs samt markedsføring og
markedsplan er noe av det som står i kurskalenderen, i tillegg tilbyr de individuell rådgivning.
De har også samlet mye nyttig informasjon for etablerere i fire steg. De har lang erfaring med
oppstart av virksomheter, og det meste av tjenestene tilbys kostnadsfritt for gründer.»
EVA ønsker å fremstå som et godt og effektivt «redskap» for eierne i forhold til utvikling av
forretningsidéer og oppstart av nye bedrifter i EVA`s geografiske nedslagsfelt.
Styret vil takke alle som har bidradd til at aktiviteten har vært på et så høyt nivå i 2016.

Kristiansand, 16. mai 2017

Styret for Etablerersenter Vest-Agder IKS
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1. BAKGRUNN
Etablerersenter Vest-Agder (EVA) har eksistert siden 1992, da det etter initiativ fra VestAgder fylkeskommune og Kristiansand kommune ble etablert. Virksomheten lå
organisasjonsmessig som et prosjekt i Vest-Agder fylkeskommune frem til 31.12.2010, da
ansvaret for driften ble overlatt til Etablerersenter Vest-Agder IKS.
Selskapets formål er i henhold til vedtektene: «Selskapets formål er å yte bistand i forbindelse
med idéutvikling og etablering av nye lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter i hele
Vest-Agder samt Lillesand, Birkenes og Iveland kommuner i Knutepunkt Sørlandet, det som
naturlig hører sammen med dette samt samarbeid med andre virksomheter med lignende
formål.»
Stiftere av selskapet var Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune som er
ansvarshavere (eiere) med henholdsvis 60% og 40%.

2. MÅL OG STRATEGIER
2.1

Virksomhetsidé/misjon

Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA) er et offentlig eid selskap som har som formål å styrke
veksten av nyetablerere og bidra til å skape nye levedyktige bedrifter ved å dekke et viktig
samfunnsmessig udekket behov for rådgiving og tilrettelegging tidlig i ideutviklings- og
etableringsfasen.
EVA skal drive med informasjonsvirksomhet, identifisere konkrete behov og i samarbeid med
andre aktører, utarbeide markedsføre, administrere og levere tilhørende tilbud i form av kurs,
rådgivning, oppfølging og fremleie av kontorplasser. Leie av kontorplasser vil som
hovedregel, være begrenset til 3 år og vil være basert på at EVA får dekket selvkost.
EVA er en ikke-kommersiell virksomhet og EVA`s tjenester skal som hovedregel være gratis,
og selskapet, herunder innleide ressurser, skal ha en uavhengig rolle i forhold til brukerne.
Målgruppen er idéutviklere, etablerere og bedrifter i utviklings-, oppstarts- og tidlig vekstfase
lokalisert i Vest-Agder samt Iveland, Birkenes og Lillesand i Aust-Agder.
2.2

Visjon

Etablerersenter Vest-Agder skal bidra til at mennesker utvikler forretningsidéer og
morgendagens næringsliv.
2.3

Overordnede mål

Styrke etablererkulturen i samfunnet
Gjøre det enklere for etablereren å realisere sin forretningsidé og skape en levedyktig
virksomhet gjennom å bidra til å få avdekket potensial og risiko for etablererne og motivere til realisering av antatt
levedyktige forretningsidéer og advare mot antatt urealistiske forretningsidéer.
 bidra til raskere og bedre idéutviklings- og forretningsmodellutviklingsfase
 bidra til raskere og bedre prosess knyttet til selve bedriftsetableringsfasen
 bidra til økt overlevelse i tidligfase og i vekstfase inntil 5 år
 fremstå med ”lav terksel”, stor grad av tilgjengelighet og fleksibilitet.
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3. ORGANISERING
3.1

Organisering og eierskap

Det formelle ansvaret for den videre utvikling og drift av EVA ble overført fra Vest-Agder
fylkeskommune til Etablerersenter Vest-Agder IKS fra og med januar 2011.
Deltakere (eiere) er Vest-Agder fylkeskommune (60%) og Kristiansand kommune (40%).
3.2

Samarbeid

Det er etablert et løpende samarbeid med strategiske bidragsytere og premissleverandører:
Vest-Agder fylkeskommune
Kristiansand kommune
Knutepunkt Sørlandet
Innovasjon Norge Agder
3.3

Styret

Følgende representanter har sittet i styret 2016:
Thorkild O. Haus leder m/ Lisbeth Reed som personlig vararepresentant (Vest-Agder
fylkeskommune).
Kamilla Sharma nestleder, m/ Øyvind L. Laderud som personlig vararepresentant
(Kristiansand kommune).
Egil Mølland m/ Gunnar Sannæss som personlig vararepresentant (Knutepunkt Sørlandet).
Christiane E. Skage m/ Jan Sigbjørnsen som personlig vararepresentant (Listerregionen)
Are Østmo m/ Hilde E. Tallaksen som personlig vararepresentant (Lindesnesregionen)
I tillegg har følgende personer på vegne av sine organisasjoner deltatt som observatører i
styret:
Frode Braadland, Innovasjon Norge Agder
Hans Bach-Evensen, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Sigvart Bariås, Vest-Agder fylkeskommune
3.4

Styrets arbeid i perioden

Styret har hatt 4 styremøter i 2016.
Hovedtrekkene i styrets arbeid har vært knyttet til organisering, strategiutvikling, oppfølging
av tiltak og av prosjekter, økonomi og fremtidig lokalisering.
De ulike tilbudene utviklet gjennom de siste årene, ble i det alt vesentlige videreført i 2016.

4. DRIFT
4.1

Organisering av driften

Selskapet har en administrasjon bestående av to personer har ansvaret for utarbeiding av

prosjektplaner/utredninger, budsjetter, økonomistyring, finansiering, kjøp av tjenester innen
rådgivning og kurs, kvalitetssikring og kontrollarbeid, bilagsregistrering, administrasjon av
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fremleie samt ivaretakelse av øvrige formelle forhold tilknyttet administrasjon og
arbeidsgiverrollen.
Overordnede regnskapstjenester blir levert av Vest-Agder fylkeskommune ved økonomiseksjonen. Revisjon blir utført av Agder kommunerevisjon.

4.2

Senterdrift og utleie

Etablerersenter Vest-Agder i Kristiansand har 20 kontorer og 3 møterom/spiserom. I tillegg til
kontor til etablerere, har rådgiver, administrasjon og daglig leder kontorplass i samme bygg.
EVA leier i en begrenset periode ut kontorer til bedrifter som er i en idéutviklingsfase.
Gjennom 2016 var det 13 bedrifter som hadde leieforhold.
Det er styrets og administrasjonens syn at det ikke lenger er av samme betydning å drive utleie
av kontorer til etablererprosjekter. Dette har sammenheng med at det er etablert flere veksthus
i privat regi, noe som EVA ønsker velkommen og som en gjerne samarbeider med.
I tillegg er bygget av en standard og beskaffenhet som vanskelig kan assosieres med en
moderne og fremtidsrettet virksomhet.
Med dette som bakgrunn arbeides det nå aktivt med å finne EVA`s fremtidige lokalisering.

4.3

Aktivitet

Etablerersenter Vest-Agder IKS (EVA) skal bidra til etablering av nye lønnsomme og
konkurransedyktige bedrifter i regionen og i hele fylket. Dette skjer gjennom å gi etablereren
en best mulig faglig bistand ved bedriftsrådgivning, spesialkompetanse og kurs. Oversikt over
aktiviteten viser at totalt 620 personer benyttet seg av EVA`s tjenester i 2016. Av disse er
andelen kvinner ca. 34 %, mens andel unge (under 35 år) ligger på 34,4 %.
Begge disse måltall er lavere enn det de normalt har vært. Dette har sammenheng med økingen
i ledighet innen oljerelatert virksomhet. Denne økte ledigheten medførte en «unormal» stor
pågang av menn over 35 år.
Interessen for å etablere egen virksomhet er stabilt høy, men begynnelsen av 2016 ble det
registrert en særdeles stor økning i pågangen til EVA. 1. halvår 2016 var det nærmere 40%
øking i forhold til hva som har vært normalt de siste 3-4 år.
Bidraget fra rådgiverne var knyttet til faglig vurdering av kundenes prosjektideer,
forretningsplaner (herunder markedsplaner, budsjettering, organisering m.m.) og råd til
finansieringsløsninger m.m. EVA`s brukere er ansatte, selvstendig næringsdrivende og
arbeidsledige/arbeidssøkende.
Andel arbeidsledige m.v. utgjorde i 2016, hele 51,9 % av alle besøkende. De siste 2-3 år har
andelen arbeidsledig ligget mellom 40% og 42%.
Arbeidsledige som søker NAV om å kunne beholde dagpenger, mens de utvikler/etablerer
egen virksomhet må levere en næringsfaglig vurdering. EVA utarbeidet i 2016 hele 165
næringsfaglige vurderinger, noe som utgjør det dobbelte av det som har vært vanlig.
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Aktivitet fordelt på kommuner i 2016:
Kurs og Rådgiving i
EVA-systemet fra
01.01.2016 til
31.12.2016
Kommune

Pers. tot

Kvinner Arb.l.

Kursdelt. Unge

Nfv.

4
12
1
2
3
405
17
17
49
53
563

1
4
0
2
2
136
6
8
16
16
191

1
7
0
1
0
212
14
9
24
27
295

3
8
0
2
1
194
12
7
22
28
277

1
0
1
0
0
146
3
5
13
20
189

0
8
0
1
0
107
5
3
17
19
160

2
14
2
5
23

2
5
2
0
9

2
8
2
1
13

1
6
2
0
9

1
5
0
3
9

2
3
0
0
5

Farsund
Flekkefjord
Kvinesdal
Lyngdal
Sum

10
4
16
4
34

5
1
5
0
11

4
1
8
1
14

9
4
12
4
29

4
0
10
1
15

0
0
0
0
0

Total
I % av total

620

211
34,0 %

322
315
51,9 %

213
34,4 %

165

KRISTIANSANDSREG.
Arendal
Birkenes
Evje og Hornnes
Grimstad
Iveland
Kristiansand
Lillesand
Songdalen
Søgne
Vennesla
Sum
LINDESNESREGION
Lindesnes
Mandal
Marnardal
Åseral
Sum
LISTERREGIONEN

I tillegg har det deltatt 35 personer på kurs i Lindesnesregionen som ikke er kommet
med i statistikken ovenfor.
Utover dette tok mange telefonisk kontakt med EVA, og som oftest dreide dette seg om
forespørsler som raskt kunne besvares på telefon, som ga grunnlag for deltakelse på EVA`s
kurs eller rådgivning, eller som kunne bli henvist til rette instans utenfor EVA.
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4.4

Flerkulturell Verdiskaping

EVA gjennomførte høsten 2016 et forprosjekt for å kartlegge om hjelp til utvikling og oppstart
av egen næringsvirksomhet kan være et hensiktsmessig virkemiddel for bedre integrering av
personer med flyktningstatus som har fått innvilget opphold i Kristiansand. Forprosjektet var
nærmest et oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, som også bidro med kr 60.000 i
prosjektmidler.
Forprosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med NAV Kristiansand`s
Introduksjonsavdeling og med Kristiansand kommune.
EVA sitt oppdrag var å kartlegge muligheter for og eventuelt å kvalifisere innvandrere i
kvalifiseringsprogrammet til å kunne utvikle og eventuelt etablere egen virksomhet.

Bilde: Informasjonsmøte for Flerkulturelle og for programrådgivere NAV på EVA høsten
2016.
Dette forprosjektet er mye av foranledningen til at prosjektet, «Flerkulturell Verdiskaping» nå
er iverksatt på Agder. Prosjektet ved eierne Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har mottatt
tilsagn om kr 500.000 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Andre finansielle
bidragsytere i tillegg til IMDi og de to fylkeskommunene er; Kristiansand kommune,
Regionalt næringsfond for Østregionen, Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad,
Froland og Setesdal Regionråd.
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EVA skal fra og med mai 2017 stå for levering og koordinering av det faglige «innhold» i
prosjektet i samarbeid med aktører i førstelinjetjenesten på Agder.
4.5

Kursvirksomheten

I alt deltok 315 personer på 3-timers innføringskurs som ble arrangert 27 ganger i 2016.
To av disse ble arranger i Lister, hhv. i Farsund og i Kvinesdal.
Videre deltok til sammen 174 personer på EVA`s temakurs. Gjennomførte temakurs i 2016
var; «Markedsføring og markedsplan», «Praktisk økonomi», «En god start for nyetablerte»
(Skatteetaten), «Digital markedsføring» og «Salgskurs». Disse temakursene blir holdt vår og
høst. Økonomikurs og «Digital markedsføring» er også gjennomført i Mandal.
Kursopplegget på EVA tilpasses så langt det er mulig, de behov for kompetansetilførsel som
gjenspeiler seg hos brukerne.
Utover det faste kurstilbudet, arranger EVA, jevnlig kurs for medlemmer i organisasjoner som
SØRF, for elever på Tangen vgs. og på KKG, for kommunal voksenopplæring og for ansatte i
bedrifter som er i omfattende nedbemanningsprosesser, som f.eks. NOV og MH Wirth, og for
diverse interesseorganisasjoner, fagforbund m.v..

Bilde: EVA-kurs i «digital markedsføring».
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4.6

Andre aktiviteter

EVA arrangerer bedriftspresentasjoner hvor bedrifter som holder til på huset eller ellers har en
nær tilknytning til EVA, presenterer sine gründerprosjekter. Disse presentasjoner er også åpne
for personer utenfor EVA. Meningen med dette er at gründerne skal få trening i å presentere
sine etablererprosjekter, kunne få ærlige tilbakemeldinger i «trygge omgivelser» og ikke minst
få kunnskap om hverandres prosjekter.
EVA var en aktiv deltaker under «Gründeruka Agder», 14. – 20. november. EVA`s aktiviteter
var knyttet til de relevante fellesaktiviteter, men det ble også gjennomført egne EVA-kurs og
aktiviteter på EVA i den aktuelle uka.

4.7

Effekt

Det jevnlig foretatt kartlegging av brukernes tilfredshet med EVA og med hvordan senteret
oppfattes.
Det har vært stilt litt forskjellige spørsmål, til dem som har vært på kurs i forhold til dem som
har fått rådgivning, og totalt rundt 200 respondenter har besvart spørreundersøkelsen.
Utvalget er gjennomført i en tilfeldig periode og anses å være representativt for brukere av
EVA`s tjenester.
Når det gjelder deltakere på EVA`s innføringskurs er 45,7% kvinner og 54,3% menn.
98,4% anså at det var enkelt eller meget enkelt å komme i kontakt med EVA og å ta i bruk
EVA`s tjenester.
På spørsmål til deltakere på EVA`s innføringskurs om sannsynligheten for at en kommer til å
starte egen bedrift, svarer 51,7% at dette er ganske sannsynlig, 29,7% svarer at det er helt
sikkert. 16,1% svarer «vet ikke» og 2,5% svarer at det er «ikke sannsynlig».

Måling av nytteverdien av EVA`s innføringskurs basert på svar fra 131 respondenter:

Hvordan vurderer du EVA`s innføringskurs
6%

31 %

Litt relevant
Nyttig

63 %
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Svært nyttig

Brukerundersøkelse EVA Rådgivning 2. HÅ 2016
I hvilken grad føler du at EVA tilfredsstilte de forventninger du hadde når du tok kontakt?
Svaralternativ:

Response %

Antall

Ikke i det hele tatt
Til en viss grad
Ganske godt
Særdeles godt

0,0%
6,8%
40,5%
52,7%

0
5
30
39

Målingen av brukertilfredshet ble innført i 2014 og anses å være en god styringsindikator for
EVA. Denne type målinger vil bli videreført og profesjonalisert.
Det vil fremover bli større fokus på å måle på effekt, herunder kvaliteten i de etableringer
EVA bidrar til, enn bare på aktivitet.

5. STRATEGISKE ALLIANSER
5.1

Innovasjon Norge

For nyskapende etablererprosjekter med stort verdiskapingspotensial er Innovasjon Norge
EVA`s viktigste samarbeidspartner. EVA bruker mye ressurser på veilede etablerere i en tidlig
finansieringsfase både i forhold til om det er hensiktsmessig å søke etablerertilskudd og i
forhold til utforming av selve søknaden.
Innovasjon Norge gjennomfører jevnlig kurset; «Fra idé til marked» i EVA`s lokaler.
Etablerere i en tidlig fase som henvender seg direkte til Innovasjon Norge lokalt eller til IN`s
Gründersenter i Førde, blir ofte anmodet om å ta kontakt med EVA for at de skal kunne få
veiledning.
5.2

Innoventus Sør AS

Det er etablert en god dialog med Innoventus Sør AS. Fokuset har i stor grad vært på å ha en
mest mulig enhetlig rolleforståelse og dernest strukturere samarbeidet deretter, til beste for
gründerne og partene. Det faktum at administrerende direktør i Innoventus Sør AS, Kamilla
Sharma, fra juni 2015 har sittet i EVA`s styre har bidradd positivt til dette.
Det avholdes jevnlig møter for gjennomgang av gründerprosjekter i EVA`s portefølje, der det
kan være i prosjektenes interesse å få en inkubatorstatus og hvor prosjektene tilfredsstiller
kriteriene får å oppnå en slik status.
EVA ga assistanse til Innoventus i forbindelse med gjennomføringen av «Veksthusetprosjektet» på Lumber.
5.3 Lister Nyskaping AS og Lindesnesregionens Næringshage AS
EVA er leverandør av kurs og oppfølging i hhv. Lister- og Lindesnesregionen etter avtale med
hhv. Lister Nyskaping AS og Lindesnesregionens Næringshage AS. EVA`s aktivitet i disse
regionene er basert på hvilke behov som signaliseres.
5.4

CONNECT Sørlandet

Enkelte av bedriftene i EVA-systemet benyttet seg av tilbud fra Connect Sørlandet. EVA har i
noen grad vært trukket med som partner i denne sammenheng.
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Det er et godt utviklet samarbeid og en god dialog med CONNECT Sørlandet.

5.5

Ungt Entreprenørskap

EVA bistår Ungt Entreprenørskap med vurdering av delårsrapporter i forbindelse med kåring
av beste ungdomsbedrift.
5.6

NAV

Fra og med 15. september 2015 har EVA vært leverandør av «AMO Etablererkurs» til NAV
Vest-Agder. EVA har en god dialog med NAV og får gode tilbakemeldinger på det arbeid som
utføres.
5.7

Næringshagenettverket på Agder

EVA legger vekt på å være en aktiv og positiv medspiller i nettverket av aktører innen
virkemiddelapparatet på Agder.
5.8
UDI
UDI ber jevnlig om uttalelser i forbindelse med innvandreres søknad om oppholdstillatelse i
Norge. EVA`s uttalelse til UDI i denne sammenheng er i forbindelse med vurdering av
realismen i om etableringsprosjekter er egnet til å sikre et inntektsnivå som gir grunnlag for
livsopphold. Dette gjelder innvandrere som kommer fra land utenfor EØS, som ikke har fått
opphold av humanitære grunner og som baserer sin søknad om oppholdstillatelse på at en skal
livnære seg gjennom etablering av egen næringsvirksomhet.
5.9

Nettverk og organisasjoner som arbeider med «flerkulturelle

Gjennom forprosjektet «flerkulturell verdiskaping», jf. Pkt. 4.4 ovenfor har EVA opprettet
samarbeid med aktører som «Agder for alle» og Batteriet/ «Problem løst». Denne type
samarbeid bidrar til å sette fokus på innvandreres situasjon, og de utfordringer som mange av
dem står overfor. Dette på samme tid som det gir EVA og andre aktører i virkemiddelapparatet
en bedre for forståelse av helheten i problemstillingen.

6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER
EVA har ved utgangen av 2016 en god økonomi. Driften ga i 2016 et overskudd på kr 334.325
og egenkapitalen pr. 31.12.2016 var kr 1.843.367, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på
59,6%.
Tilgjengelig likviditet pr. 31.12.2016 var NOK 1.018.423, noe som tilsvarer driftskostnader
for rundt regnet 4,5 måneder.
Vesentlige deler av driftstilskuddene for det enkelte år, vil først komme til utbetaling etter at
årsregnskapet for det respektive året foreligger. Selskapet er derfor avhengig av en viss
egenkapital for å ha tilstrekkelig driftskapital gjennom driftsåret.
Det vises for øvrig til årsregnskapet, resultatregnskap og balanse med noter, for 2016.
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