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SAMMENDRAG OG
INNLEDNING
Sommeren 2020 var det tre år siden etableringen av foreningen Colab Larvik 3.0 og etablering av Colab i
lokalene i Brannvaktsgate 5. Vi hadde mange planer for året, men som for de alle fleste, kan Colab se
tilbake på 2020 som et veldig annerledes år. Store deler av vårt tilbud ble endret til å bli digitalt, og våre
populære møtearenaer – som fredagslunsj og Colab puls – ble enten avlyst eller foregikk på digitale
plattformer. I samråd med kommunen ble det bestemt at Colab kunne holde åpent for medlemmene,
men 13. mars stengte vi dørene for besøkende. De med kontor, fast- eller flexplass ble bedt om å holde
seg hjemme om mulig, eller på sine egne kontorer, og å holde god avstand dersom de hadde behov for et
sted å jobbe. Det ble ikke registrert noen tilfeller av koronasmitte tilknyttet Colab i 2020.
Usikkerhet preget mange samtaler i den første halvdelen av året. De første ukene etter nedstengningen
av Norge ble det mye fokus på veiledning av medlemmer og øvrig næringsliv i Larvik gjennom
koronaregelverket og støtteordninger.
I perioden rett etter 13. mars samarbeidet daglig leder mye med daglig leder av START i Vestfold og
Gründernettverket for å finne gode løsninger sammen, og første digitale arrangement ble gjennomført i
uke 14. Til tross for mye usikkerhet har vi opplevd stor interesse for våre tilbud, og Colab har ikke mistet
noen medlemmer. Av naturlig årsaker har det blitt mindre pågang på leie av lokaler og fast-/flexplasser.
I slutten av 2019 ble det besluttet at Colab skulle ha større fokus på utleie av møterom og
arrangementslokaler i 2020, som en potensiell måte å skape mer aktivitet og inntekter på. I begynnelsen
av året sto vårt nyoppussede kjellerlokale klart, og før 13. mars opplevde vi stor interesse for leie av
møterom. Også dette ble det imidlertid stopp for.
Colab er et unikt og viktig tilbud i Larvik. Gjennom de årene tilbudet har vært i drift, har det blitt skapt et
spennende miljø med stort fokus på verdiskaping. Møteplasser er en viktig del av tilbudet, og i 2020 har
dette ikke vært lett. Miljøet har allikevel vokst, og vi ser frem til mer normal drift i 2021.
Vi vil benytte anledningen til å takke våre samarbeidspartnere, både offentlige og private. Uten dere
hadde vi ikke kunnet tilby tjenestene vi har i dag.
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HUSET FOR
NYSKAPING
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 regionen vår.
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.
Colabs 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.
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HUSET FOR
NYSKAPING
MÅLGRUPPER
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.

FRILANSERE

OPPSTARTSSELSKAPER

ETABLERTE
BEDRIFTER

Dette kan være selvstendige
frilansere 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 som igjen kan
føre til oppdrag. Her kan det også bli
kundeforhold og
samarbeidsprosjekter mellom
medlemmer.

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
for målrettet utvikling. Det lokale
næringslivet og det offentlige
virkemiddelapparatet er partnere i
Colab, og en
naturlig del av miljøet og
arbeidshverdagen.

Etablerte bedrifter kan ha
forskjellige grunner til 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 i 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 vekstbedrifter 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
Årsregnskapet viser et underskudd på kr 374 369,-. Underskuddet skyldes både en nedgang i inntekter og
økte driftskostnader for 2020. I 2019 var inntektsnivået unormalt høyt grunnet salg av konsept og
merkevarerettighetene til Colab Slemmestad på kr 175 000 og en prosjektoverføring fra Vestfold
fylkeskommune. Prosjektstøtte fra den gamle fylkeskommunen gjelder Vestfold Investornettverk, som Colab
har økonomisk ansvar for, på kr 236 250,-. Kostnadene til prosjektet ble ikke bokført før i 2020. Nedgangen i
inntektene i 2020 skyldes også en reduksjon på kr 300 000,- i støtte fra Larvik kommune.
Foreningen Colab Larvik 3.0 mottok kr 100 000,- i driftstilskudd fra Larvik kommune (LK) i 2020. Kommunen
finansierer i tillegg daglig leder i 50 % stilling.
Kostnadene på to prosjekter ble bokført i 2020, Vestfold Investornettverk og Innovasjon i landbruk.
Innovasjon i landbruk er finansiert av Larvik kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune, og
inntektene vil ikke bli bokført før 2021. I tillegg til økte kostnader grunnet prosjektaktivitet, foretok
foreningen også investeringer i kjellerlokalene samt forbedret nettsider og medlemsportal.
I 2019 vedtok styret i Colab å satse på mer utleie av møtelokalene i kjelleren. Lokalene ble derfor pusset
opp, og det ble investert i noe oppgraderte utstyr. Kjelleren sto klar i mai 2020, men satsingen på mer utleie
måtte utsettes grunnet pandemien. Inntekter fra utleie ble derfor mindre enn budsjettert.
Medlemsmassen har mer eller mindre holdt seg stabil gjennom pandemiåret, men det har vært få
forespørsler fra nye leietakere. Det ble noen økte kostnader knyttet til pandemien, som innkjøp av
smittevernutstyr og -produkter samt investering i lisenser til digitale møteplattformer.
Styret og daglig leder jobber kontinuerlig med å holde kostnadene nede. I slutten av 2019 ble det
reforhandlet om en ny fastprisavtale for husleie med bygningseieren. Styret har en målsetting om å ha en
egenkapital/omløpsmidler tilsvarende ett års drift, som tilsvarer ca. 1,2 millioner kroner. Per 31.12.2020 er
egenkapitalen kr 1 040 439,-.
FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.
Det er ikke inntrådt forhold etter balansetidspunktet som endrer situasjonen.
SAMARBEIDSPARTNERE
I 2020 hadde Colab fire hovedsamarbeidspartnere, som bidro med 100 000 kroner hver i sponsorinntekter.
Disse er:

Daglig leder og styret jobber aktivt med å finne nye samarbeidspartnere, og målet er å samle inn minst 400
000 kr hvert år. I slutten av 2020 inngikk foreningen nye samarbeidsavtaler med Larvikbanken, Labo og
Fritzøe Eiendom. Abax har gått ut av samarbeidet, mens Jotron har kommet inn som samarbeidspartner for
2021.
Det forutsettes også økonomisk tilskudd fra Larvik kommune i årene fremover.
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ADVISORY BOARD
Advisory Board er delegert ansvaret for å sette mål for
foreningen samt å anbefale strategier og tiltak.

ADVISORY BOARD 2020
Jørgen Johansen (Larvik kommune)
Ingrid Hatlo (Larvik næringsforening - EY)
Are L. Otterdal (gründer-medlem)
Truls Løver-Arnesen (Rambøll - medlem)
Asle Granerud (LABO)
Linda Brtahagen (Treschow-Fritzøe)
Merete Berdal (Jotron)

Advisory board gjennomførte kun ett møte i 2020.
Ordningen ble evaluert i 2020 og besluttet videreført i 2021.
I oktober 2020 begynte det nye advisory board arbeidet med en ny strategi. Arbeidet avsluttes i 2021.
DAGLIG LEDER
Colab ledes av en daglig leder i en 50 % stilling, som er ansatt i Larvik kommune. Daglig leder
rapporterer til styret. Daglig leder ble sykemeldt en måned i desember 2020 på grunn av prolapsoperasjon.
Helle Stabel, daglig leder i Gründernettverket, holdt i driftsoppgaver i denne perioden og fakturerte Colab
for timene.
REGNSKAPSSAMARBEID
Colab Larvik har et regnskapssamarbeid med Azets. I slutten av 2019 ble alt av regnskap, inkludert
fakturering, overført til Azets. Azets Larvik stiller også opp for Colab-medlemmer og andre på
Innovasjonstorsdager.
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 samarbeid som vi er veldig glade for.
START-SAMARBEID
Førstelinjetjenesten for etablerere i Vestfold koordineres gjennom kommunesamarbeidet START i Vestfold.
Larvik kommune har besluttet å legge alle START-aktiviteter til Colab. Daglig leder på Colab fungerer også
som START-veileder for Larvik kommune, og alle veiledersamtaler gjennomføres på Colab. Det ble
gjennomført 38 veiledersamtaler i 2020.
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DELTAKERE
Per 31.12.2020 hadde Colab:
20 FAST-brukere (19 i 2019)
11 FLEX-brukere (14 i 2019)
9 bedriftsmedlemmer (4 i 2019)
24 ordinære medlemmer (14 i 2019)
Club Marine og Holthe Marketing er to bedrifter som har flyttet ut av Colab i 2020 fordi de har et behov
for mer plass eller synlighet. Dette mener vi er svært positivt.
ARRANGEMENTER
Innovasjonstorsdager og Colab Puls
Innovasjonstorsdager og Colab Puls arrangeres siste torsdag i hver måned. Tiltakets formål er å bidra til å
øke antall bedrifter som søker og får tilskudd gjennom det offentlige virkemiddelapparatet, samt å bidra
til økt fokus på innovasjon og forskning hos både oppstartsbedrifter og etablert næringsliv. Innovasjon
Norge, Forskningsrådet og Kompetansemeglerne er blant de som stiller. I 2020 ble det kun arrangert to
fysiske Innovasjonstorsdager – én på våren og én på høsten. Vi har ellers hatt fokus på levering av dette
tilbudet gjennom digitale møter. Colab Puls gjennomføres på samme dagen og er et round table-tilbud
for inkubatorbedrifter og andre medlemmer med særlig fokus på målsetting, prioritering og
gjennomføring. Colab Puls koordineeres av Helle Stabel.
START-arrangementer
I 2020 arrangerte START 50 kurs. Hovedfokuset var på digitale arrangementer, men på høsten ble det
også arrangert noen fysiske arrangementer med stort fokus på smittevern. Alle START-arrangementer
markedsføres som samarbeidsarrangementer og blir lagt ut på nettsidene og kanalene til Colab.
Gründeruka i Vestfold og Telemark
Gründeruka ble planlagt som et felles arrangement i vårt nye storfylke Vestfold og Telemark.
Arrangementet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med START i Vestfold, Oppstart Grenland,
Gründernettverket, Gründerhuset Hi5, Silicia og Gründeriet, men arrangementene måtte dessverre
avlyses i 2020.
Sosiale aktiviteter
Det er lagt vekt på fasilitering av sosiale aktiviteter

a little
for medlemmer, og det bidrar sterkt til Add
tilbudets
attraktivitet. Fredagslunsj ble etablert i 2019 som
et lavterskeltilbud for medlemmer. Dessverre ble
tilbudet noe amputert i 2020, men ble gjennomført
når smittesituasjonen tillot det. SOMMERGØY ble
arrangert for medlemmer i juni, men JULEGØY ble
erstattet av en enkel julelunsj for medlemmer.

bit of body text
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INNOVASJONSTILBUD
Mentorprogram
Colab mentorprogrammet ble ikke gjennomført i 2020 grunnet smittesituasjonen, men vil bli satt opp
igjen i 2021.
Inkubatorprogrammer
Bedrifter med vekstambisjoner har anledning til å søke om mulighet til å bli tatt opp som
inkubatorbedrift. Inkubatortilbudet fokuserer på utvikling av forretningsideer med vekstpotensial. Colab
kan bidra til blant annet å skaffe finansiering, gjøre markedsanalyser, utvikle forretningsplan, utvikle
produkt/konsept, formelt papirarbeid, juridisk bistand og lignende. Programmet ble lansert i mai 2020, er
søknadspliktig og finansiert av våre samarbeidspartnere.
Inkubatorbedrifter i 2020:

Trykktank - se prosjekter
Lansering av Trykktank-programmet ble utsatt til 2021.
Silicia Tek-inkubator
Som medlem hos Colab kan teknologibedrifter i oppstartsfase få veiledning fra våre samarbeidspartnere i
Silicia. Silicia er en teknologiinkubator finansiert av SIVA og lokalisert i Forskningsparken på
Bakkenteigen.
Tilskudd fra virkemiddelapparatet
Colab jobber aktivt for å øke bevisstheten til de forskjellige tilskuddsordningene som er tilgjengelig for
oppstarts- og vekstbedrifter. Mange Colab-medlemmer fikk godkjent sine søknader i 2020, og i flere
tilfeller var Colab aktiv bidragsyter i søknadsprosessen.

BEDRIFT

ORDNING

Babysensor AS

Oppstartstilskudd 450 000,- Camilla Anvik

Landbrukstilskudd 100 000,-

Vantevo AS

Oppstartstilskudd 150 000,- Lillavendel

Landbrukstilskudd 450 000,-

Rota media

Oppstartstilskudd 100 000,- M. Hillestad

Landbrukstilskudd 250 000,-

ESC

Oppstartstilskudd 150 000,- Bjørnson

Landbrukstilskudd 160 000,-

LTI Nordic

Oppstartstilskudd 150 000,- Hei Petter AS

Distrikstutvikling

Azzista

Oppstartstilskudd 100 000,- Fearless Heart Distriktsutvikling

BELØP

BEDRIFT

ORDNING

BELØP

1450 000,750 000,-
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PROSJEKTER / FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Foreningen jobber aktivt med å øke aktivitet og tilbud gjennom prosjekter som det søkes støtte til. I 2020
fikk Colab støtte til tre nye prosjekter:
Fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
130 000,- kr i støtte til gjennomføring av Trykktank Larvik (lansering 2021) – utbetales i 2021
250 000,- kr i støtte til prosjektet Økt Innovasjon og Verdiskaping i Landbruk – utbetales i 2021
Fra Innovasjon Norge
Ca. 100 000,- kr til gjennomføring av Opplevelseskurset – kursholder ble dekt av Innovasjon Norge
Fra Larvik kommune
250 000,- kr til Team Colab (lansering 2021) – utbetales i 2021
Vestfold Investornettverk
I 2019 inngikk Colab Larvik et samarbeidsprosjekt med Gründeriet (Sandefjord) og Gründerhuset Hi5.
Satsingen er finansiert av Vestfold Fylkeskommune, og Vestfold Investornettverk har fokus på å øke tilgang
til kapital for gründere i Vestfold. Prosjektet ble videreført i 2020, og Colab Larvik har ansvar for prosjektets
økonomi. I slutten av 2020 fikk prosjektet tilført koronamidler fra Sandefjord, Tønsberg og Færder
kommuner for å ansette en prosjektleder i et engasjement.
Trykktank
Colab fikk 130 000 kr i tilskudd fra Vestfold- og Telemark fylkeskommune til gjennomføring av Trykktank – et
skreddersydd innovasjonsprogram med tilførsel av forretningskompetanse, nettverk og finansiell rådgivning
for bedrifter. Programmet gjennomføres sammen med flere samarbeidspartnere, inkludert Innovasjon
Norge. Oppstart ble utsatt til 2021.
Økt innovasjon og verdiskaping i landbruk
Prosjektet tar utgangspunktet i den mangfoldige landbruksnæringen som finnes i Larvik kommune.
Prosjektet fokuserer på aktiviteter og tiltak som bidrar til at Colab, sammen med kommunen,
Gründernettverket og landbruksnæringen, kan øke verdiskaping gjennom fokus på innovasjon, nytenking,
utvikling, nettverk, samarbeid og samskaping. Prosjektet ble igangsatt i 2020 og er planlagt ferdigstilt i 2021.
Prosjektet har blitt godt tatt i mot av alle aktørene.
Opplevelseskurset
Som en egen aktivitet rettet mot deltakerne i landbruksprosjektet, og for å bidra til økt aktivitet og
nytenking, arrangerte Colab Opplevelseskurset i slutten av 2020. Det er Innovasjon Norge som tilbyr dette
kurset, i samarbeid med Høve Støtt AS. Bedriftene som deltar på kurset, lærer en ny og inspirerende måte å
jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av
utviklingsprosessene. Kursene har en praktisk tilnærming og et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv.
Kurset er basert på de grunnleggende teoriene rundt opplevelsesøkonomi fra Pine & Gilmore, de 10
prinsippene for bærekraftig reiselivsutvikling, Opplevelsespyramiden fra LEO Finland, samt erfaringer fra
kursholdere – deriblant Pål K. Medhus, som i 2016 ble hedret som en av ti pionerer innen
opplevelsesutvikling i Norge. Kurset ble tatt veldig godt imot, og det planlegges nye runder i 2021.
Team Colab
Colab har fått støtte fra Larvik kommune til Team Colab – et nytt kompetansetilbud for oppstarts- og
vekstbedrifter. Vi har samlet et team med spesialiserte rådgivere tilknyttet Colab, som vil kunne hjelpe
bedriftene å nå sine mål raskere. Team Colab lanseres i 2021.
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KOMMUNIKASJON OG KANALER
Per 31.12.2020 var Colab Larvik til stede på Facebook,
Instagram og LinkedIn. Disse kanalene brukes aktivt i
alle kommunikasjonsaktiviteter og markedsføring, og vi
har stort fokus på storytelling og fremheving av våre
medlemmer og samarbeidspartnere.
Per 31.12.2020 har Colab:
- 1490 følgere på Facebook (opp 290 fra 1200 i 2019)
- 520 følgere på Instagram (opp 322 fra 198 i 2019)
Dette er viktige kanaler for tilbudet, og det jobbes aktivt
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. Nyhetsbrev sendes ut én til to ganger per måned.
Daglig leder arbeider aktivt med media
for å få presseomtale om Colab. I 2020
ble Colab presentert gjennom 20
redaksjonelle artikler, og nevnt i
ytterligere 11 artikler i Østlands-Posten.
Våren 2020 lanserte Colab nye
nettsider. Medlemsbedriftene by
Jannicke og Insite Media hadde ansvar
for design og utvikling av de nye sidene.
I oktober 2020 lanserte vi Colab blogg
på colab.no for å bidra til SEOoptimalisering. Det sendes ut
nyhetsbrev til ca. 500 kontakter minst
en gang per måned.

MILJØHENSYN
Det jobbes aktivt med miljøtiltak på huset. Colab har fokus på både kildesortering og energieffektivisering.
LIKESTILLING
Styret består av to kvinner og to menn. Daglig leder er kvinne. Advisory board består av 3 kvinner og 4 menn.

Det er ikke så mye flaks i livet som
jeg trodde. Det meste handler om
hardt arbeid, stahet, konsistens,
lidenskap og disiplin.
Odd Reitan
Norsk forretningsmann og
gründer

Colab Larvik
Brannvaktsgate 5
3256 Larvik

www.colab.no

e-post: hei@colab.no
tlf: 974 18 334

