
            

Pressemelding fra utviklingsselskapene i Nordland 

Kontaktpersoner: 

Marianne Linder Olsen, rådgiver Futurum tlf. 40 43 81 11, e-post marianne@futurum.no 

Eirik André Nilsen, prosjektleder Egga tlf. 95 21 86 62, e-post eirik@egga.no 

Elin Kvamme, daglig leder Saltdal Utvikling, tlf. 47 70 37 05, e-post elin@saltdalutvikling.no 

Bent Bakkan, rådgiver Mosjøen og Omegn Næringsselskap, tlf. 92 07 73 99, e-post 

bent.bakkan@mon.no 

Nina Skaret, Rana Utvikling, prosjektleder, tlf. 94 36 91 51, e-post nina@vextmoirana.no 

 
Disse samarbeider om etablererkurs i Nordland. Fra venstre: Elin Kvamme i Saltdal Utvikling KF for 

Salten, Nina Skaret i Mosjøen og Omegn Næringsselskap for søndre Helgeland, Eirik Andre Nilsen i 

Egga Utvikling for Lofoten/Vesterålen, og Marianne Linder Olsen i Futurum AS for Narvik/Ofoten. 

Bent Bakkan i Mosjøen og Omegn Næringsselskap var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: 

fortellfortell.no 

Nordland trenger flere oppstartsbedrifter!  

- Etablererkurs starter nå. 

- De digitale etablererkursene er midt i blinken for alle som har en plan om å starte egen bedrift. I 

høst samarbeider vi om å arrangere fire nettbaserte kurs for gründere over hele Nordland, sier 

rådgiver Marianne Linder Olsen, Futurum AS.  

Fem utviklingsselskap i Nordland går sammen om å arrangere etablererkurs for å hjelpe flere nye 

bedrifter i gang i hele fylket.  

 

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge samarbeider Futurum for Ofoten, 

Egga utvikling for Lofoten og Vesterålen, Saltdal Utvikling for Salten, Rana Utvikling for Nord-

Helgeland og Mosjøen og Omegn Næringsselskap for Sør-Helgeland om å gjennomføre 
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etablererkursene i høst. Kursprogrammet er nettbasert, slik at det vil være enkelt å delta, uansett 

bosted. To kurs har oppstart 19. september, og to starter 4. og 5. oktober. Kursene gjennomføres i 

løpet av åtte uker. 

 

- Vi trenger flere bedrifter i Nordland, og med etablererkursene gir vi et kompetansetilbud som 

hjelper gründerne til å lykkes, sier Linda Hélen Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland 

fylkeskommune. Hun berømmer utviklingsselskapene for at de bidrar til løfte frem 

gründervirksomhet i Nordland med etablererkursene.  

 

Fleksibelt kursprogram 

Gjennom ni økter får kursdeltakerne nødvendig kunnskap for å etablere, utvikle og drifte en ny 

virksomhet. Kursene gjennomføres både på dag- og kveldstid, slik at alle skal kunne finne en 

kursserie som passer.  

- Vi vet at mange som har planer om å starte ny bedrift har mange spørsmål og ønsker drahjelp med 

å komme i gang. Futurum er Narvik kommunes førstelinje for gründere og oppstartsbedrifter. Det 

betyr mye for utviklingen at vi fortløpende kan tilby gründerkurs, sier Marianne Linder Olsen fra 

Futurum. Kursene i 2022 er en pilot. Går alt som planlagt, kan arbeidet videreføres i 2023 og 2024.  

 

I løpet av kurset lærer deltakerne blant annet å lage en forretningsplan. Arbeidsmetodikken er 

basert på S-E-A-M, Systemic Entrepreneurship Activity Method som er utviklet ved NTNU. 

Deltakerne får tilgang på et digitalt planleggingsverktøy som loser dem gjennom hele 

etableringsprosessen. De får individuell veiledning av kursleder utenom samlingene, og har alltid 

tilgang på gründerhjelpere i hver region.  

 

 - Vi ønsker at deltakerne skal bygge nettverk med hverandre også underveis, og planlegger fysiske 

gründersamlinger i tillegg til de digitale kursene, sier Marianne. Det er viktig at vi hjelper gründerne 

med nettverk, ikke bare seg imellom, men også med andre aktuelle miljøer og næringslivsaktører 

som er relevante for deres idé og plan.  

 

Etablererkursene på nett er gjennomført tidligere med fornøyde deltakere og gode resultater. De 

nye kursene bygger videre på erfaringene fra tidligere kurs.  

 

Skaper utvikling og grønn vekst 

Bjørg Jenssen i Innovasjon Norge setter stor pris på at etablererkursene nå kan tilbys i alle de 41 

kommunene i Nordland. 

 

- I Nordland trenger vi flere gode gründere som vil være med på å skape utvikling og grønn vekst. 

Gjennom dette felles etablererprogrammet for hele fylket, får gründerne et likeverdig 

lavterskeltilbud for å utvikle sin forretningsidé videre, sier Bjørg Jenssen, og legger til at det nye 

etablererprogrammet er et resultat av et godt samarbeid med utviklingsselskapene. 

 

- Sammen løfter vi i lag for Nordland, understreker Bjørg Jenssen. 

 



            

Interesserte kan få mer informasjon om kursene ved å kontakte utviklingsselskapene.  

For påmelding og oversikt over alle kursdatoer og klokkeslett, se Futurum sine nettsider. 

 

 

- Vi trenger nye bedrifter i Nordland, og med etablererkursene gir vi et kompetansetilbud som hjelper 

gründerne til å lykkes, sier Linda Hélen Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland 

fylkeskommune.  

Foto: Nordland fylkeskommune 

 

- Gjennom dette felles etablererprogrammet får gründerne over hele fylket et likeverdig 

lavterskeltilbud for å utvikle sin forretningsidé videre, sier Bjørg Jenssen, avdelingsleder for reiseliv, 

kreative næringer, tjenesteytende næringer og landbruk. Foto: Innovasjon Norge 


