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Generelt om Skape  
Skape ble opprettet i 2007 som et 3–årig prosjekt med hovedmål å gi et helhetlig 
veiledningstilbud til etablerere i Rogaland. Fra 2010 ble Skape videreført som et partnerskap 
for perioden 2010 og 2011 og er nå inne i partnerskapsperioden 2012 – 2015. Våren 2015 
blir det fremlagt forslag til partnerne om ny handlingsplan/partnerskapsdokument for 
perioden 2016 – 2019. 

Administrasjon 
Einar Talgø var i 2014 daglig leder og eneste medarbeider i Skape. Aktiv Kunnskap AS har 
vært innleid for å drifte nettsidene. Samlet er det i 2014 kjøpt administrative tjenester for 
69.250 kroner, som er 42 % mindre enn i 2013. Reduksjonen skyldes i hovedsak at det ikke 
har vært benyttet innleid hjelp i forbindelse med kursadministrasjon i 2014. Dette var ledd i 
en innsats for å spare kostnader. Se eget avsnitt om inntektssituasjonen for Skape i 2014 på 
neste side. 

Styringsgruppen 
Styringsgruppen har i 2014 bestått av følgende medlemmer:  
 

 Rogaland fylkeskommune – Håkon Schwalb, leder 

 Fylkesmannen i Rogaland – Aart van Zanten Magnussen 

 Sola kommune – Ingrid Iversen 

 Stavanger kommune – Svein Arild Holmen 

 Haugaland Vekst – Inger Kallevik Håvik 

 Karmøy kommune – Per Velde 

 Jæren Produktutvikling – Per Kverneland  
 

Daglig leder er sekretær i styringsgruppen.  
 

Innovasjon Norge, NAV og Greater Stavanger har inntatt observatørrolle i forhold til Skape, 
og har dermed gått ut som faste medlemmer i styringsgruppen. Ny næringssjef i Karmøy 
kommune, Per Velde, gikk inn i styringsgruppen i 1. kvartal 2014. Svein Arild Holmen 
(Stavanger kommune) gikk på samme tid inn i tillegg til Ingrid Iversen som representant for 
rådgivningskommunene. Styringsgruppen har hatt 3 møter i 2014. 
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Alle kommuner i fylket er tilsluttet Skape gjennom å vedta/godkjenne gjeldende 
handlingsplan for perioden 2012 - 2015. Dermed var Skape fylkesdekkende også i 2014.  

Ekstraordinær inntektssituasjon i 2014 
I 2014 bortfalt tilskudd av Jobbskapingsmidler gjennom NAV. Samme gjorde tilskudd fra 
Kommunenes Næringsfond. Begrunnelsen i begge disse tilfellene er at midlene ble tatt ut av 
Statsbudsjettet for 2014. Til sammen utgjorde dette 700.000 kroner i inntektsreduksjon for 
Skape. Dessuten reduserte Innovasjon Norge og Fylkesmannen sine tilskudd med til 
sammen 150.000 kroner, slik at den totale reduksjon av tilskudd ble 850.000 kroner. Dette er 
gjennom året blitt fulgt opp med streng kostnadskontroll, økte egenandeler for kurs og bortfall 
av reduserte egenandeler for NAV-registrerte. Det var likevel ikke mulig å unngå at 2014 
resulterte økonomisk i et merforbruk på 379.950 kroner, som dekkes av oppsparte midler fra 
tidligere år. 

Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd er videreført 
Finansieringsmodellen for kommunale tilskudd, som partnerne innførte fra 2012, innebærer 
et basistilskudd fra alle kommunene på 1 krone pr. innbygger. Basistjenester fra Skape er 
definert i handlingsplanen og består av planlegging og gjennomføring av kurs/arrangement i 
fylket, administrasjon, utvikling og drift av nettsiden og markedsføring av Skapes 
basistjenester i fylket. Denne modellen var uendret i 2014. Alle kommunene i Rogaland og 
Sveio i Hordaland deltar i dette. 
 

Kommunale tilskudd for førstelinjetjenester og rådgivning utført i regi av Skape er beregnet 
med utgangspunkt i budsjettert kostnad for disse tjenestene. Kommunene som tar ut disse 
tjenestene fra Skape er Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Forsand. Fordelt 
på innbyggertallet i rådgivningskommunene, tilsvarte dette 3,24 kroner pr. innbygger i 2014. 
Skape har dessuten avtale om individuell rådgivning for Karmøy og Haugaland Vekst sine 
kommuner. Finansieringen av denne tjenesten er basert på direkte fakturering etter forbruk.  
 

Førstelinjetjeneste og individuell rådgivning i fylkets øvrige kommuner dekkes av 
kommunene selv, enten direkte eller via interkommunale selskap for dette. 

Kursaktiviteter 
Etablererkurs 
I 2014 gjennomførte Skape 5 etablererkurs. Alle ble gjennomført i Stavanger. Ett kurs i 
Strand og ett kurs i Stavanger ble avlyst grunnet for få påmeldte. Kursene inneholder 42 
timer undervisning. I tillegg har deltakerne fått tilbud om individuell oppfølging og blir invitert 
til å delta på «Skape Forum». Skape Forum ble kun gjennomført en gang i 2014 (juni). 
Arrangementet som var planlagt i oktober ble avlyst for å spare penger. Imidlertid 
samarbeidet Skape med Haugaland Vekst om et tilsvarende arrangement, «Entré», som 
samlet 130 deltakere i oktober i Haugesund. I tillegg ble det gjennomført en samling for 
gründere i nord-fylket, som fant sted på Karmøy i mai. For nærmere informasjon om faglig 
innhold og organisering av kursene og Skape Forum viser vi til nettsiden www.skape.no. 
Kursene har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  
 

Etablererkurs Antall Andel kvinner/menn Reg. NAV Andel deltakere fra NAV 

Kvinner 39 67 %   

Menn 19 33 %   

Totalt 58 100 % 29 50 % 
 

Introduksjonskurs 
I 2014 gjennomførte Skape 14 introduksjonskurs i Stavanger. 4 av disse ble holdt på engelsk 
og var tilpasset etablerere fra andre land som ville starte virksomhet i fylket. Dessuten ble 3 
Introduksjonskurs gjennomført i Haugesund, 2 på Strand, 1 på Karmøy, 1 på Rennesøy og 1 
på Moi. Skape gjennomførte dermed i alt 22 introduksjonskurs i 2014. I tillegg arrangerte 
Haugaland Vekst 2 Start opp seminar i egen regi i Haugesund, med til sammen 14 deltakere. 
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Skapes Introduksjonskurs er 3-timers kurs som gir generell innføring i oppstart av egen 
bedrift.  
 

Introduksjonskurs Antall Andel kvinner/menn Reg. NAV Andel deltakere fra NAV 

Kvinner 144 52 %   

Menn 132 48 %   

Totalt 276 100 % 83 30 % 
 

Temakurs 
Skape gjennomførte i alt 25 temakurs i 2014. Temakursene er spesialkurs (3 – 7 timer) innen 
relevante tema for etablerere. Etablerere velger kurs som passer ut fra egne behov. 17 
temakurs ble gjennomført i Stavanger, 6 i Haugesund/Karmøy, 1 i Dalane og 1 i Strand. 
 

Temakurs Antall Andel kvinner/menn Reg. NAV Andel deltakere fra NAV 

Kvinner 118 52 %   

Menn 107 48 %   

Totalt 225 100 % 62 28 % 
 

Oppsummering av kursaktiviteten i 2014 
Total antall kursdeltakere i 2014 var 559 personer. Total antall kursdeltakere fra NAV var 167 
personer, som utgjør 30 % av total antall kursdeltakerne. 73 deltakere på Skape Forum og 
130 på Entré i Haugesund kommer i tillegg, slik at total antall på arrangement som Skape tok 
helt eller delvis del i var 762 personer. Kursdeltakelsen er i alt 12 % lavere enn i 2013 (ekskl. 
Skape Forum og Entré). 
 

Viktigste årsak til nedgangen i antall kursdeltakere er færre kurs og økte egenandeler, som 
ble innført høsten 2014. Begge disse momentene henger sammen med Skapes 
ekstraordinære økonomiske situasjon i 2014. Personer registrert som arbeidssøkere ved 
NAV hadde siden 2008 betalt reduserte egenandeler for å delta på Skape-kurs. Denne 
ordningen opphørte i 2. halvår 2014, som følge av at Skape ikke lenger mottar generell støtte 
fra NAV. Til gjengjeld dekker NAV egenandelen for deltakere som har avtale om dette med 
NAV. Introduksjonskursene var frem til høsten 2014 gratis for alle, men fra oktober ble det 
innført egenandel på 300 kroner for Introduksjonskursene. Egenandel for temakurs gikk på 
samme tid opp fra 300 til 500 kroner og Etablererkurset fra 3.000 til 5.000 kroner. Før det 
hadde egenandelene vært uendret siden 2008. Økningen av egenandelene i fjor høst synes 
på kort sikt å ha hatt en negativ innvirkning på antallet som melder seg på kurs. Flere 
temakurs ble kansellert grunnet for få påmeldte mot slutten av fjoråret. 
 

I tillegg til de ordinære kursene tilbyr Skape et nettbasert introduksjonskurs for etablerere. I 
2014 er det registrert 1333 unike besøk på dette kurset – som er en økning på 7,8 % fra året 
før. Det er imidlertid ikke mulig å estimere hvor mange som fullførte kurset. Tall fra det 
nettbaserte kurset er derfor ikke tatt med i tabellene. Det nettbaserte kurset har behov for 
oppdatering, men det var ikke anledning til å iverksette dette i 2014. 
 

Samlet oversikt - alle 
kurs / arrangement i 
2014 Antall 

Andel 
kvinner/menn Reg. NAV 

Andel 
deltakere fra 

NAV 
Entré 

(Haugesund) 
Skape 
Forum 

Totalt i 
2014 

Kvinner 301 54 %    40  

Menn 258 46 %    33  

Totalt 559 100 % 167 30 % 130 73 762 
 

Alle kurs blir evaluert umiddelbart etter gjennomføring, og tilbakemeldingene er meget gode. 

Aktivt nettsted 
Skapes nettsted har de senere årene hatt kontinuerlig økt besøk. Utviklingen fortsatte i 2014 
med 72.284 individuelle besøk, som er en økning på 33,5 % fra i fjor. Tilsvarende økning i 
2013 var 40,5 % fra 2012. Til sammen hadde nettstedet 136.616 sideoppslag i 2014. Det er 
en økning på 17,2 % fra 2013. Målet i handlingsplanen på 100.000 sideoppslag pr. år innen 
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utgangen av planperioden (2015) ble innfridd allerede i 2013. 77,6 % av besøkene i 2014 er 
nye besøk og 22,4 % er gjengangere. 
 

I tillegg har Skape hatt betydelig aktivitet i sosiale medier – særlig Facebook. Skapes 
Facebook-side har nå over 1.200 «Likes», som er en økning på over 70 % fra 2013. 
Dessuten er det sendt 43 nyhetsbrev i 2014. Ved utgangen av året var det registrert 1.423 
aktive abonnenter av nyhetsbrev fra Skape. Vi mener at dette har hatt god effekt i 
markedsføringen og profileringen av Skape. I 2014 ble det opprettet en egen adresseliste 
med etablererveiledere i Rogaland. Denne listen inneholder 27 adresser, og brukes til å 
formidle relevant faglig informasjon til målgruppen. 

Rapporteringssystem/gründerdatabase 
Skapes nettbaserte rapporteringssystem er et lukket system som er basert på samme 
teknisk plattform som nettsidene. Det betyr at alle rådgivere (kommersielle og hos de 
regionale partnerne) og kursleverandører med tilknytning til Skape har tilgang til sine 
gründere/kursdeltakere. Det er imidlertid kun Skape v/daglig leder som har oversikt over all 
aktivitet som er registrert i systemet. 
 

Rapporteringssystemet kan, dersom alle tar det i bruk, gi et samordnet bilde av aktiviteter og 
resultater i hele fylket. Det brukes til å følge opp gründerne individuelt, samt generere 
statistikk fra kurs og rådgivning.  
 

Målet om full implementering av rapporteringssystemet er ikke innfridd, men bruken har økt 
betydelig i løpet av 2014. Arbeid med å innarbeide systemet hos alle i fylket fortsetter i 2015. 

Aktivitet i samarbeid med andre 
Skape har i 2014 videreført sitt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i forhold til ungdoms-, 
videregående- og høyskole/universitetstrinn i forbindelse med etablering av elevbedrifter på 
de ulike skoletrinnene. Daglig leder har deltatt i skolearrangement sammen med UE og som 
samarbeidspartner og jurymedlem i forbindelse med Entreprenørdagen 2014. Skape er 
tilsvarende engasjert i Entreprenørdagen 2015.  
 

Skape har videre kontakt med Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger og 
deltar i Ressursgruppen for entreprenørskap ved Næringsforeningen i Stavanger-regionen. I 
regi av ressursgruppen ble det i april og oktober gjennomført nye «Gründertreff». I april ble 
det arrangert i Måltidets Hus (Ipark), og i oktober i det nyetablerte gründerhuset 
«Mess&Order». Målet med disse treffene er først og fremst å gi etablerere anledning til å 
møte representanter for det offentlige virkemiddelapparatet for gründere. 

Leverandørkontrakter 
I 2014 ble det inngått nye leverandørkontrakter. Kontraktene gjelder for 2014 og 2015, med 
mulighet å forlenge i 1 pluss 1 år videre. Anbudskonkurransen ble lyst ut og gjennomført av 
Rogaland Fylkeskommune. Kontraktene ble tildelt i henhold til regelverket for offentlige 
anskaffelser. Tabellen nedenfor viser kontraktfordelingen for 2014 og 2015. 
 

Leverandør Intro.kurs Etabl.kurs Temakurs Ind. rådgivning 

   Sørf. Nordf. Sørf. Nordf. 

Vaardal-Lunde AS X X X X X X 

Kreativ Næringssenter AS   X X X  

Rogaland Ressurssenter AS   X X   X 

Norges Vel   X X   

Ipark AS     X  

Industriell Innsats & Innovasjon AS     X  
 

Samarbeidet mellom leverandørene og Skape har gjennomgående vært meget bra i 2014. 

Markedsføring og annonsering 
Den grafiske profilen og tilhørende kampanjeelementer fra 2012 er videreført i 2014.  
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I løpet av 2014 har Skape annonsert i lokale og regionale tidsskrifter – bl.a. Stavanger 
Aftenblad, Haugesunds Avis, Karmøynytt, Jærbladet, Dalane Tidende og Agder. Det er 
videre kjørt fylkesdekkende radioreklame i samkjøringen Jærradioen, Radio Sandnes, Radio 
Atlantic og Radio Nordsjø.  

Individuell rådgivning 
I tillegg til kursaktiviteten tilbyr Skape individuell rådgivning (inntil 3 timer pr. etablerer) til 
personer som har en forretningsidé og behov for ytterligere veiledning. Tilbud om individuell 
rådgivning gjelder personer bosatt i rådgivningskommunene1. Individuell rådgivning vurderes 
i hvert enkelt tilfelle og tilbys fortrinnsvis nyetablerte virksomheter med antatt vekstpotensial. 
189 personer mottok individuell rådgivning i 2014. Av disse var 55 registrert i NAV og det 
utgjør 29 % av totalen. 85 % var bosatt i rådgivningskommunene og 15 % i Karmøy og 
Haugaland Vekst kommunene. Antallet er 10 % lavere enn i 2013, hvilket hovedsakelig 
skyldes innsparing i 2014. 
 

Skape utfører såkalt næringsfaglig vurdering etter anmodning fra NAV. Arbeidssøkere og 
personer i yrkesmessig attføring, som søker å beholde dag-/arbeidsavklaringspenger under 
etablering, blir henvist til avtalte leverandører for å få utarbeidet næringsfaglig vurdering etter 
rutiner som er avtalt med NAV. I 2014 utarbeidet Skape 86 næringsfaglige vurderinger for 
personer bosatt i rådgivningskommunene. Tallet ligger 10 % over tilsvarende tall for 2013. 
 

Rådgivning og utarbeidelse av næringsfaglige vurderinger i fylkets øvrige kommuner ivaretas 
av kommunene selv. 
 

Individuell rådgivning Antall Andel kvinner/menn Reg. NAV Andel deltakere fra NAV 

Kvinner 114 60 %   

Menn 75 40 %   

Totalt 189 100 % 55 29 % 

Utvidet rådgivning mot egenandel 
I 1. halvår 2014 innvilget styringsgruppen ekstraordinære midler til utvidet individuell 
rådgivning mot at etablererne betalte egenandel. Dette gjaldt rådgivning utover de første 3 
timene og egenandelen skulle utgjøre 1/3 av total kostnad i forhold til Skapes kostnad. Det 
ble på samme tid bevilget 70.000 kroner til Jæren Produktutvikling til utvikling av deres 
rådgivningsmodell «Etablererverksted». 10 personer mottok i 2. halvår 2014 utvidet 
rådgivning fra Skape. Ordningen har en begrensning på 6 – 8 timer. I alt ble det gitt 49 timer 
mot egenandel, som tilsvarer et gjennomsnittlig antall timer pr. gründer på snaut 5 timer. 
Tallene kunne vært høyere, men det ble praktisert en relativt restriktiv linje grunnet den 
vanskelige økonomiske situasjonen Skape hadde i 2014. 

Førstelinjetjeneste 
Skape ivaretar førstelinjetjeneste for etablerere for rådgivningskommunene i sør-fylket. I 
2014 har daglig leder avtalt og gjennomført møte med til sammen 108 personer med plan om 
egen etablering, hovedsakelig fra rådgivningskommunene. Flere er henvist fra Innovasjon 
Norge og rådgivningskommunene. Tilsvarende i 2013 var 107. 
 

Førstelinje for etablerere i fylkets øvrige kommuner ivaretas av kommunene selv. 

Videre arbeid i 2015 
Ved utgangen av 2015 går partnerskapsperioden 2012 – 2015 ut. I desember 2014 
gjennomførte Innovasjon Norge en verdiløfte-prosess for Skape, der styringsgruppen og 
inviterte ressurspersoner deltok. Videre gjennomføres ny brukerundersøkelse i januar 2015. 
Konklusjoner fra dette arbeidet danner grunnlag for ny handlingsplan/partnerskapsdokument 
for perioden 2016 - 2019. Handlingsplanen vil være klar for distribusjon til kommunene, 

                                                 
1Rådgivningskommuner i 2014: Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Forsand. Fra 2. halvår 2013 

også Karmøy og kommunene i Haugaland Vekst. 
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fylkeskommunen og de øvrige partnerne i løpet av mai 2015. Utfallet av saksbehandlingen 
hos de nevnte partnerne gir grunnlag for å beslutte om Skape skal videreføres for en ny 
periode frem til 2019.  
 

Handlingsplan og budsjett for 2015 er vurdert og godkjent av styringsgruppen, og viser 
balanse, under forutsetning av en fortsatt stram kostnadsoppfølging. Inntektssiden er 
avhengig av økt tilskudd fra kommunene ved at basissatsen pr. innbygger øker fra 1 krone til 
1,25. Melding om dette er sendt kommunene, og flere har gitt positiv tilbakemelding på dette. 
Ingen har avvist anmodningen. Økte egenandeler for kurs videreføres. I tillegg har Rogaland 
Fylkeskommune vedtatt å øke sitt tilskudd for 2015. 

Kurs og rådgivning fordelt på kommuner 
     

  
Skape 
Forum 

Entré 
(Hgsd.) 

Tema 
kurs 

Intro-
kurs 

Etablerer 
kurs Total  

% av 
total 

Stavanger 41  74 111 26 252 40,8 

Time 2  4 1 3 10 1,6 

Eigersund 2  1 2 0 5 0,8 

Lund 0  1 3 0 4 0,7 

Utsira 0  0 0 0 0 0,0 

Randaberg 1  8 5 1 15 2,4 

Sandnes 5  22 39 9 75 12,1 

Finnøy 1  3 6 0 10 1,6 

Rennesøy 1  3 7 1 12 1,9 

Vindafjord 0  1 1 0 2 0,3 

Sola 8  28 19 7 62 10,0 

Strand 0  12 16 0 28 4,5 

Forsand 0  3 3 0 6 1,0 

Sauda 0  0 0 0 0 0,0 

Klepp 3  9 6 3 21 3,4 

Karmøy 1  18 15 0 34 5,5 

Haugesund 0  12 12 2 26 4,2 

Sokndal 0  0 0 0 0 0,0 

Hå 2  7 2 1 12 1,9 

Bjerkreim 0  0 2 0 2 0,3 

Hjelmeland 0  0 2 0 2 0,3 

Suldal 0  1 0 0 1 0,2 

Gjesdal 1  3 2 4 10 1,6 

Bokn 0  0 0 0 0 0,0 

Kvitsøy 0  0 0 0 0 0,0 

Tysvær 0  3 1 0 4 0,7 

Sveio 0  0 0 0 0 0,0 

Etne 0  0 1 0 1 0,2 

Andre/uspesifisert 5  12 6 1 24 3,9 

Total 73 130* 225 276 58 762 100,0 

Næringsfaglig vurdering (NAV)          86 + 10 %  

Individuell rådgivning          189 - 10 %  

Førstelinjetjeneste      108 + 1 % 
 

*Entré er ikke med i prosentfordelingen, fordi det ikke foreligger kommunefordeling.    

    

Kommentarer til tabellen: 
Kursaktivitet: 

 I alt ble det gjennomført 54 kursarrangement i regi av Skape i 2014. Tilsvarende i 2013 var 65. 
Det ble planlagt 68 kurs i fylket, mot 80 i fjor. I alt 14 kurs måtte i 2014 avlyses grunnet for liten 
påmelding. I 2013 var det 15 avlyste kurs.  

 559 personer (ekskl. Skape Forum/Entré) har i alt deltatt på Skape-kurs i 2014. I 2013 var 
tilsvarende antall 634 personer. I 2014 var det således en nedgang på 12 % fra året før. 
Reduksjonen henger sammen med at det ble planlagt og gjennomført færre kurs i 2014. 
Personer som har benyttet det nettbaserte introduksjonskurset kommer i tillegg til tallene 
ovenfor.  

 I snitt var det 10,4 personer pr. kurs i 2014. I 2013 var tilsvarende tall 9,8.  

 Minimum antall for å gjennomføre et Skape-kurs er som før satt til 5 personer og 10 personer 
for de mer omfattende etablererkursene  
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 40,8 % av kursdeltakerne var bosatt i Stavanger kommune. Andelen er høyere enn tilsvarende 
tall i 2013. I alt er 56,1 % av kursdeltakerne bosatt i rådgivningskommunene i sør-fylket. Også 
dette er høyere enn i 2013 (53,4 %). 

 Til sammen 20,7 % av alle kursdeltakere var bosatt i Sandnes/Klepp/Time/Hå/Gjesdal. Andelen 
er betydelig høyere enn i 2013 (13,5 %). 

 11 personer (1,8 %) bosatt i Dalane deltok på Skape-kurs i 2014. Det er en reduksjon på 15 
personer (58 %) i forhold til 2013. Vi antar at den store reduksjonen skyldes omstillinger i 
regionen, som også berører samarbeidet med Skape. 

 68 personer bosatt i Karmøy/Haugalandet/Sauda/Suldal/Vindafjord/Sveio/Etne deltok på Skape-
kurs i 2014. Tilsvarende tall for 2013 var 67. I tillegg kommer 14 som deltok på «Start-opp kurs» 
for etablerere (tilsvarende Introduksjonskurs) i Haugesund. I 2013 var det 27 deltakere på Start 
opp kurs, som gjennomføres i regi av Haugaland Vekst. Dermed er deltakelsen i nord-fylket på 
kurs i Skapes egen regi omtrent som i 2013.  

 Det ble gjennomført ett Skape Forum i 2014 med til sammen 73 påmeldte. I 2013 var det i alt 
124 påmeldte – fordelt på to event. Skape Forum i juni hadde rekorddeltakelse og var meget 
vellykket. Skape sto også som medarrangør av Entré i Haugesund, som samlet i alt 130 
deltakere fra regionen. 

 Andre/uspesifisert i tabellen er personer bosatt i andre fylker eller som ikke har oppgitt bosteds-
kommune ved påmelding. 

 

Individuell rådgivning: 

 189 personer fikk i 2014 individuell rådgivning gjennom Skape. Det er en reduksjon på 10 % i 
forhold til 2013. Grunnet den begrensede inntektssituasjonen holdt Skape noe tilbake på 
individuell rådgivning i 2014. 

 85 % av disse var bosatt i rådgivningskommunene og 15 % er bosatt i Karmøy/Haugaland 
Vekst. 

 

Førstelinjetjeneste: 

 108 personer har fått førstelinje kontakt/veiledning av daglig leder – vesentlig info om hvilken 
bistand Skape kan tilby den enkelte etablerer. Dette er omtrent samme antall som i fjor (107). 

 

Næringsfaglig vurdering: 

 86 personer fikk i 2014 utarbeidet næringsfaglig vurdering etter avtale med NAV. Dette er en 
økning på 10 % fra 2013. Alle unntatt en var bosatt i rådgivningskommunene i sør- og nord-
fylket.  

Regnskap 2014 
Inntekter fra partnerne er i samsvar med budsjett. Det er innkassert 47.875 kroner mindre 
enn budsjettert i egenandeler på kurs. Noe av dette skyldes avskrivning av et krav fra 2012 
på 5.850 kroner. Videre ble det i høst innført høyere egenandeler, noe som har påvirket 
kursdeltakelsen, samt at det ble gjennomført færre kurs enn opprinnelig planlagt. Inntekt fra 
rådgivning i nord-fylket er i samsvar med kostnaden. Inntekter fra Innovasjon Norge og 
Fylkesmannen er ført mot tilsagn. Rapport utarbeides og beløpene forventes utbetalt innen 
første kvartal 2015. Skape mottok ikke tilskudd fra NAV i 2014, fordi jobbskapingsmidler ble 
fjernet fra Statsbudsjettet. Skape fikk heller ikke tilskudd fra Kommunenes Næringsfond, fordi 
også disse midlene ble tatt ut av Statsbudsjettet. 
 

Det er brukt mer enn budsjettert på introduksjonskurs i 2014. Dette skyldes at det er avholdt 
flere kurs på flere steder i fylket, som er kommet i tillegg til de som var opprinnelig planlagt. 
De øvrige kurspostene viser mindreforbruk.  
 

Merforbruk på næringsfaglige vurderinger for NAV-registrerte var 35.875 kroner og skyldes 
at det er utarbeidet flere nfv, samt strengere krav fra NAV om flere nfv pr. person. Rutinene 
for nfv er tatt opp med NAV Rogaland, og er nå avklart. Det blir forenkling av dette fra 2015.  
 

Budsjett for individuell rådgivning viser mindreforbruk, både for ordinære og utvidet 
rådgivning. Hovedårsakene til dette er at det tok lenger tid å implementere ordningen med 
utvidet rådgivning, samt at det ble generelt holdt igjen på de individuelle tjenestene på grunn 
av den vanskelig økonomiske situasjonen.  
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Utgifter

Regnskap 

2013

Regnskap 

2014

Forbruk - 

andel av 

budsjett

Revidert budsjett 

2014 inkl. utvidet 

rådgivning*****

EGENANDLER (INKL. AVSKREVET KRAV FRA 2012) -176 200 -202 125 80,9 % -250 000

EGENANDELER - UTVIDET RÅDGIVNING -68 063 -31 708 528,5 % -6 000

RÅDGIVNING I NORD-FYLKET -55 195 36,8 % -150 000

TILSKUDD TIL PRØVEORDNING RÅDGIVNING (GS)*** -62 500 125,0 % -50 000

BASISTILSKUDD FRA KOMMUNER -457 560 -456 332 99,6 % -458 000

TILSKUDD FRA RÅDGIVN. KOMMUNER -555 384 -553 780 100,1 % -553 000

TILSKUDD FRA RFK -970 000 -1 000 000 100,0 % -1 000 000

TILSKUDD FRA NAV -495 000 0 0

TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND (tilsagn) -150 000 -100 000 100,0 % -100 000

TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE (tilsagn) -400 000 -300 000 100,0 % -300 000

KOMMUNENES NÆRINGSFOND (RFK) -390 000 0 0

INNTEKTER -3 662 207 -2 761 640 96,3 % -2 867 000

Basistjenester

LØNNSKOSTNADER (BASIS)** 695 808 746 179 93,3 % 800 000

FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST... 201 547 121 128 80,8 % 150 000

ADMINISTRASJON / UTVIKLING / PROFILERING 70 000 0 0

KANTINETJENESTER 5 814 4 107 102,7 % 4 000

DIVERSE UTGIFTER 57 012 35 251 100,7 % 35 000

TELEFON/TELEUTGIFTER 1 710 4 523 113,1 % 4 000

PORTO OG FRAKT 2 857 5 027 125,7 % 4 000

ANNONSER 263 329 236 953 79,0 % 300 000

REKLAME 56 032 170 928 95,0 % 180 000

TRYKKING OG KOPIERING 45 774 856 0

REISER 9 294 28 719 114,9 % 25 000

IT-KOSTNADER 31 957 32 982 164,9 % 20 000

LEIE AV LOKALER OG GRUNN 43 925 51 047 102,1 % 50 000

MVA 150 505 126 494 74,4 % 170 000

ADMINISTRASJON / UTVIKLING 1 635 564 1 564 194 89,8 % 1 742 000

FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST... 76 620 91 961

EKSTERN BEVERTNING 784 1 019

MVA 494 0

INTRODUKSJONSKURS 77 898 92 980 124,0 % 75 000

FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST... 420 907 345 232

KANTINETJENESTER & HOTELL 72 063 47 327

MVA 0

ETABLERERKURS 492 970 392 559 81,8 % 480 000

FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST... 230 659 154 638

LOKALLEIE/BEVERTNING 1 839 0

MVA 213 5 062

TEMAKURS 232 711 159 700 88,7 % 180 000

FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST... 65 713 98 570

LOKALLEIE/BEVERTNING 39 083 37 030

MVA 14 698 9 518

SKAPE FORUM / FAGLIG FORUM 119 494 145 118 96,7 % 150 000

FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST... 50 000 50 000

RÅDGIVNING I BASISKOMMUNER 50 000 50 000 100,0 % 50 000

SUM BASISTJENESTER 2 608 637 2 404 551 89,8 % 2 677 000

FORBRUKSMATRIELL/RÅVARER OG TJENEST... 83 600 92 700

MVA 20 900 23 175

NÆRINGSFAGLIG VURDERING 104 500 115 875 144,8 % 80 000

DEKNING AV LØNNSKOSTNADER (FØRSTELINJE)* 120 000 120 000 100,0 % 120 000

INDIVIDUELL RÅDGIVNING 339 380 202 435 67,5 % 300 000

UTVIDET RÅDGIVNING - SØRFYLKET*** 95 124 76,1 % 125 000

MVA 74 450 63 700 91,0 % 70 000

SUM FØRSTELINJE-/RÅDGIVNING 533 830 481 259 78,3 % 615 000

SUM NFV / FØRSTELINJE / RÅDGIVNING 638 330 597 134 85,9 % 695 000

INDIVIDUELL RÅDGIVNING - NORD-FYLKET 54 450 56 256 37,5 % 150 000

UTVIDET RÅDGIVNING NORDFYLKET*** 0 50 000

MVA 13 613 13 649

SUM NFV / RÅDGIVNING - NORD-FYLKET** 68 063 69 905 35,0 % 200 000

BIDRAG TIL ETABLERERVERKSTED*** 70 000 100,0 % 70 000

UTGIFTER 3 315 030 3 141 590 86,3 % 3 642 000

RESULTAT ** -347 177 379 950 775 000

Buffer fra 2013 -782 602 -782 602

Differanse buffer - resultat -402 652 -7 602

**Underforbruk fra 2010/2011/2012/2013 er satt av som buffer. Beløpet, som ved inngangen til 2014 var 782.602 kroner, 

er ved inngangen til 2015 redusert til 402.652 kroner.

*Førstelinje tjeneste i Skape for rådgivningskommunene estimeres til 120 timer årlig, som til en beregnet timepris på 1.000 kroner/time inkl. 

administrative kostnader tilsvarer 120.000 kroner. Individuell rådgivning er budsjettert totalt til 420.000 kroner (inkl. mva.) og kostnader til 

næringsfaglige vurderinger til 80.000 kroner. Intern statistikk viser at ca. 8 - 9 % av rådgivning/nfv går til personer bosatt i andre kommuner enn 

rådgivningskommunene. Derfor er 50.000 kroner av rådgivningskostnadene inkl. nfv postert som basiskostnad og resten som rådgivning/nfv for 

rådgivningskommunene.

***Midler til prøveordning for utvidet rådgivning utgjør i alt 245.000 kroner - minus tilskudd fra Greater Stavanger på 50.000 kroner. Netto 195.000 

kroner.


