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VISJON
Bygge en kultur for entreprenørskap.
 
Visjonen til Colab er å bygge en kultur for entreprenørskap. For oss gir det mening å skape et
miljø der man hjelper og støtter hverandre, i arbeidet med å etablere,drive og utvikle
virksomheter. Vi ønsker at kulturen og miljøet vi bygger i fellesskap med våre medlemmer og
samarbeidspartnere, skal være til videre inspirasjon for hele byen og vår region.
 
MISJON
Colab er et arbeidsfellesskap for mennesker og selskaper, som satser på egne prosjekter
Vi tilbyr lokaler, fasiliteter, ressurser og et miljø til våre medlemmer.
 
Vi tar høyde for at alle skal kunne konsentrere seg om sin jobb og sin virksomhet, samtidig som vi
ivaretar felles faglige, sosiale  og praktiske behov.
 
VERDIER
Få frem det beste i hverandre
 
I Colab tror vi på verdien av å omgi seg med positive mennesker  med kompetanse og driv. Vi tror
på gjensidig læring og utvikling i kontakten mellom nye og etablerte bedrifter, og mellom 
forskjellige mennesker. Målet er alltid å få frem det beste i hverandre.
 
Colab sine tre kjerneverdier:
 
Mot - Det krever mot å utfordre det bestående, utforske det ukjente og ta sjanser. Vi tar risiko og
står på for å kunne sette våre ideer ut i livet og gjøre det mulig å skape verdier for fremtiden.
 
Utvikling - Gjennom å lytte, lære, ta initiativ, sette mål og gjennomføre, utvikler vi oss, som
personer og virksomheter. Dette kan være krevende, men først og fremst interessant og givende.
 
Samarbeid - Hver og en av oss vil bidra med alt vi har. Vi setter allikevel pris på at det vi kan få til
sammen, overgår det vi kan få til hver for oss. Godt samarbeid krever en grunnleggende positiv
innstilling og god kommunikasjon.
 
 



MÅLGRUPPE
En felles driver for medlemmene til Colab er at de søker et profesjonelt miljø, ny
kunnskap og styrket kompetanse.
 
Noen medlemmer vil være langsiktige og nærmest en fast del av Colab. Andre vil være
innom for en kortere periode eller fase, for eksempel i en oppstartsfase eller
på et prosjekt. Vi vil også ha løsninger for dagsmedlemskap.
 
Idet daglige arbeidet deler vi medlemmene våre inn i tre katogorier:
 
Frilansere - Dette kan være selvstendige fagarbeidere med behov for et midlertidig eller fast sted å
drive virksomheten sin fra. For frilanseren er det verdifullt å ha kollegaer, tilgang til
kontorfasiliteter (f.eks.  møterom), administrative
funksjoner og et utvidet nettverk, hvor det kan dukke opp oppdrag. Her kan det
også bli kundeforhold og samarbeidsprosjekter mellom medlemmer.
 
Oppstartsselskaper - I en oppstartsfase har selskaper gjerne få eller ingen ansatte. Gründeren(e)
har behov for et kontor og miljø, og vil også kunne dra nytte av støttefunksjoner og samarbeid
både faglig og finansielt. Det lokale næringslivet og det offentlige virkemiddelapparatet er partnere
i Colab, og en naturlig del av miljøet og arbeidshverdagen.
 
Etablerte bedrifter - Etablerte bedrifter kan ha forskjellige grunner for å være tilknyttet Colab.
Noen vil se verdien av å være en del av et større kollegialt fellesskap, og muligheten for å få kunder
eller selv å bli kunde av andre bedrifter på huset. Vi vil også ha tilbud til bedrifter som ønsker å
gjennomføre utviklingsprosjekter hos oss. Det kan være forretningsutvikling, og/eller produkt- og
tjenesteutvikling.
 
FORMÅL
Fremme innovasjon og vekst i næringslivet Larvik kommune ved å organisere og drifte innovasjon
og veksttilbud med et særlig fokus på nyetableringer, og knoppskyting hos eksisterende
bedrifter. Colab skal jobbe for at det etableres flere vekst bedrifter i Larvik, at flere av disse lykkes
og videre bidra til å bygge en sterkere kultur for nyskaping, innovasjon og næringsvekst i Larvik.
Colab er til for sine brukere og skal derfor drives med reell brukermedvirkning.
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FINANSIERING OG RESULTAT
Foreningen Colab Larvik 3.0 mottok 400,000 i driftstilskudd fra Larvik kommune (LK) i 2019.
Kommunen finasierer i tillegg daglig leder i 50% stilling.    Foreningen mottok i tillegg sponsormidler
fra næringslivet på 400,000kr.  Åresultat for 2019 var på 788 175kr.  Foreningen er ikke skattepliktig.
 
Styret og daglig leder jobber kontinuerlig med å holde kostnadene nede.  Styret har en målsetting å å
ha en egenkapital/omløpsmidlertilsvarende ett års drift som tilsvarer ca. 1,2 milioner kroner.
 
SAMARBEIDSPARTNERE
I 2019 hadde Colab fire hoved samarbeidspartnere som bidro med 100,000kr hver i
sponsorinntekter.  Disse er:
 
 
 
 
 
 
Dagligleder og styret jobber aktivt med å finne flere samarbeidspartnere, og målet er å samle inn
minst 400,000kr hvert år.  I tillegg jobbes det aktivt med å finne måter å aktivere samarbeidet på.  Det
foruttsettes også økonomiskk tilskudd fra Larvik kommune i årene fremover.
 
FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.  
Det er ikke inntrådt forhold etter balansetidspunktet som endrer situasjonen.
 
STYRET
Tore Hansen (leder)
Hanne Hærland Øyen
Geir-Atle Johnsen
 
ADVISARY BOARD
Advisory Boardet er delegert ansvaret for å sette mål for 
foreningen samt å anbefale strategier og tiltak.
Advisary board gjennomførte 4 møter i 2019.  
Ordning med advisary board vil evalueres i 2020.
 
DAGLIG LEDER
Colab ledes av en daglig leder i en 50% stilling.  DL er ansatt i Larvik kommune. DL
rapporterer til styret. Daglig leder av Colab, Gillian Hockly, fikk innvilget permisjon 10/9-1/9-19.
Stedfortreder Kristine Borvik fungerende i perioden.  Styret ønsker å takke Kristine for hennes
engasjement og innsats i perioden.
 
COLAB TEAM
Colab Team ble etablert i 2019 for å avlaste daglig leder.  Colab Team består av Helle Stabel og Geir
Atle Johnsen som fakturer Colab for timer de bruker på driftsrelatert arbeid. 
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Jørgen Johansen (Larvik
kommune)
Jonas Lotman (Larvik
næringsforening)
Tor Engebretsen (Abax)
Helle Stabel (Grundernettverket)
Stian Tvetene (Treschow-Fritzoe))
Are Otterdal (gründer)
Trygve Jakobsen (Larvikbanken)
Asle Granerud (LABO)



REGNSKAPSSAMARBEID 
Colab Larvik har et regnskapssamarbeid med Azets.  I slutten av 2019 ble alt av regnskap inkludert
fakturering overførst til Azets og avtalen med Getynet i Darammen avsluttet.  Azets Larvik stiller også opp
for Colab medlemmer og andre på Innovasjons torsdager.
 
NAV SAMARBEID
NAV Larvik har valgt å ha medlemskap i Colab og markedsavdelingen bruker Colab aktivt. NAV stiller også
opp for å veilede medlemmer og andre om mulighetene som ligger innenfor NAV systemet for bedrifter. 
 Dette er et veldig velfungerende samarbied som vi er veldig glad for.
 
DELTAKERE
Per 31.12.2019 hadde Colab:
 
19 FAST brukere (13 i 2019
14 FLEX brukere (14 i 2019)
4 bedriftsmedlemmer
14 ordinær medlemmer (13 i 2019)
 
ARRANGEMENTER
 
Colab Connect
Colab Connect ble etablert som en uformell månedlig møtearena for næringsdrivende i Larvik
og ble arrangert for første gang i oktober 2018. Connect avholdes fast hver siste torsdag
i måneden. Foredragsholdere fra etablert næringsliv. Mål for Colab Connect er å etablere en møteplass
for informasjon om Larvik næringsliv, faglig påfyll og etablering/vedlikehold av nettverk. Det har vært
mellom 10 og 15 deltakere på hver av arrangementene. Colab Connect ble gjennomført 9 ganger i 2019:
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovasjonstorsdager
Innovasjonstorsdager arrangeres siste torsdag i hver måned fra 09:00 - 14:00.  Tilbudet er åpent og
gratis.  Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Kompetanse meglerne er blant de som stiller.
 
Start arrangementer
Førstelinje tjenesten for etablerere i Vestfold koordineres gjennom kommune samarbeidet,  START i
Vestfold.  Larvik kommune har besluttet å legge alle START aktiviteter til Colab. I tillegg til START samtaler
ble det arrangert 5 START kurs på Colab i 2019:
mars     Salg for gründerbedrifter
april      Klar Ferdig Start (introkurs)
aug        Klar Ferdig Start (introkurs)
okt         Kontrakter
nov        Klar Ferdig Start (introkurs)
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Jan        Tom Johansen, Nasta
Feb       Trygve Jacobsen, Larviksbanken
Mars     Thor-Anders Lundh Haakestad, Lundhs
April      Merete Berdal, Jotron
 

Mai       Erlend Løkken, Bergene Holm
Aug       Petter Falkgård Andersen, Fritzøe Eiendom
Sept      Torstein Åkra, Innkjøp i Larvik kommune
Okt        Espen Wingaard, Larvik By
Nov        Anja Hammerseng-Edin, Fearless Mind



Grunderuka i Vestfold
Gründeruka i Vestfold ble arrangert i uke 47 og hver av Vestfoldbyene var vertskap for et arrangement.
Målet med Gründeruka er å skape begeistring for gründere og nyetablerere, innovasjon og
entreprenørskap i Vestfold. Gründerfestival ble arrangert på Sliperiet  21. november.  Start i Vestfold har
ansvar for Gründeruka. Colab var en av hovedsamarbeidspartnere og var godt profilert på dagen. 
Arrangementet var vellykket og hadde over 200 deltakere.
 
Sosiale aktiviteter
Det er lagt vekt på fasilitering av sosiale aktiviteter for medlemmer og det bidrar sterkt til tilbudets
attraktivitet. Fredagslunsj ble etablert som et lavterskel tilbud for medlemmer i 2019.  Medlemmer
samles til lunsj hver fredag fra 11.30-12.00 og betaler 50kr for lunsj som kjøpes inn fra lokale
restauranter og kafeer.  Tilbudet er veldig populært og det er mellom 10 og 20 deltakere hver
gang. Tilbudet har bidratt til at medlemmer i Colab har blitt bedre kjent med hverandre og det kommer
som regel en eller to medlemmer som ikke har kontor/plass på Colab. I tillegg til fredagslunsj arrangeres
det SOMMERGØY og JULEGØY for medlemmer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNOVASJONS TILBUD
 
Mentorprogram
Colab Mentorprogram ble lansert vår 2019 og tilbyr mentorer fra etablert næringsliv i
Larvik til Colab medlemmer.Colab har etablert en ressursgruppe på rundt 25 erfarne
næringslivsledere i Larvik.  De stiller frivillig opp for å være mentor i prosjekter der de ser de har mulighet
for å bidra positivt.  Ofte får personer som søker om Colab Mentorprogram to mentorer til rådighet.
Programmet er tilgjengelig for både nystartede og etablerte bedrifter.
Det ble gjennomført 3 mentorskap i 2019.  Programmet vil bli evaluert vår 2020.
 
Andre innovasjons programmer
I 2019 ble det utarbeidet planer for flere nye innovasjonsprogrammer på Colab:
 
IDE AVKLARING
PREINKUBATOR
INKUBATOR
TRYKKTANK
 
I tillegg er det etablert et samarbeid med forretningutvikler,Harald Østerberg.  Disse tilbudene lanseres i
2020 og er tilgjengelig for både oppstartsbedrifter og etablert nøringsliv i Larvik.
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VESTFOLD INVESTORNETTVERK
I 2019 ingikk Colab Larvik i et samarbeid med Gründeriet (Sandefjord) og Grunderhuset Hi5.  Satsingeng
er finansiert av Vestfold Fylkes kommune og har fokus på å øke tilgang til kapital for gründere i Vestfold.
 
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER 
Foreningen har for tiden ingen pågående forsknings og utviklingsaktiviteter.
 
KOMMUNIKASJON OG KANALER
Per 31.12.2019 var Colab Larvik tilstede på Facebook, Instagram og Linked Inn.  Disse kanaler brukes
aktivt i alle kommunikasjonsaktiviteter og markedsføring.  Høsten 2019 ble det satt i gang arbeid med nye
nettsider og medlemssider med lettere tilgang til møteromsbooking.  
 
Per 31.12.2019 har Colab 1200 følgere på Facebook og 198 følgere på Instagram.  Disse er viktige kanaler
for tilbud og det jobbes aktiv med publisering og utvikling av informasjon som sendes ut.
 
Colab har i tillegg to Messenger grupper og en Facebook gruppe som brukes til å 
kommunisere med medlemmer.
 
Det sendes ut en månedlig nyhetsbrev til 456 mottakere.
 
Daglig leder arbieder aktivt med media for å få presseomtale om Colab.  
 
 
MILJØHENSYN
Det jobbes aktivt med miljøtiltak på huset.  Colab har fokus på både kildesortering
og energieffektivisering.
 
LIKESTILLING
Styret består av 1 kvinne og 2 menn.  Daglig leder er kvinne.
 
 
LARVIK 04.03.2019
 
 
 
                 ....................................              ....................................
                 TORE HANSEN                          HANNE ØYEN HERLAND
                 styreleder                                 styremedlem                         
 
 
                 ....................................              ....................................
                 GEIR_ATLE JOHNSEN               GILLIAN HOCKLY
                 styremedlem                            daglig leder
 
 
Bilder: Dag G. Noordsveen (Colab medlem)
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