
AVTALE OM ETABLERING AV 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

 
Etablererveiledning i Vestfold 

START 
 

Avtale om inngåelse av interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven § 27 om 
etablererveiledning i Vestfold mellom: Larvik kommune, Sandefjord kommune, Tønsberg 
kommune, Horten kommune, Holmestrand kommune, Stokke kommune, Re kommune, 
Andebu kommune, Lardal kommune, Hof kommune, Nøtterøy og Tjøme kommune. 
 
1. Formål med avtalen 
For å få flere nyetableringer og småbedrifter i Vestfold til å lykkes, er avtalepartene enige om 
å etablere en interkommunal overbygning for samordning og felles konsept for 
etablererveiledningen i Vestfold kalt START.  
 
2. Konseptet START 
Den interkommunale overbygningen i START skal sikre et felles, helhetlig, enkelt og godt 
tilbud til etablere og småbedrifter i endring i deltakerkommunene gjennom blant annet 
etablering av et nettverk av offentlige og private hjelpere, felles logo og nettsider, felles 
rutiner, samt sikre kompetanseutveksling om etablererveiledning over kommunegrensene. 
 
Veiledning til etablerere og småbedrift i endring gis via START kontorer opprettet av den 
enkelte deltakerkommune. 6 av deltakerkommunene har etablert START kontor med 
koordinator. Deltakerkommuner uten START kontor har avtale om bistand til 
etablererveiledning fra kommuner med START kontor. 
 
Gjennom den interkommunale overbygningen i START er det etablert et nettverk av hjelpere 
i offentlige etater og privat næringsliv. START koordinatorene kan henvise etablerere og 
småbedrifter i endring til gratis veiledning hos offentlige og privat hjelper i nettverket. 
 
3. Styring av START konseptet 
For å styre START, samt regulere retter og plikter mellom partene i START konseptet 
etableres i tillegg til denne samarbeidsavtale, følgende: 

• Vedtekter for START 
• Avtaler med kommuner med START kontor 
• Avtaler med kommuner uten START kontor 
• Avtaler med offentlige og private hjelpere i nettverket 
• Avtaler med støttespillere til START 

 
Deltakerkommunene binder seg ved inngåelse av denne samarbeidsavtale til å følge opp 
forpliktelser nedfelt i vedtekter og føringer i avtaler knyttet til styring av START. 
 
3. Økonomi 
Den interkommunale overbygningen START finansieres ved tilskudd fordelt som følger: 
Fylkeskommunen   50 % 
Deltakende kommuner   50 % 
 
De deltakende kommuner betaler en lik andel pr. innbygger.  



Kommuner uten START kontor betaler dessuten årlig kr. 2 per innbygger for bistand fra 
kommuner med START kontor. Innbetalingen skjer til START v/daglig leder som vil foreta 
en fordeling til kommuner med START kontor ut fra faktisk antall henvendelser fra etablerere 
i kommuner uten START kontor. 
 
4. Oppsigelse og endring av samarbeidsavtalen 
 
Samarbeidsavtalen kan sies opp med minst ett års skriftlig varsel.  
 
Endring av denne samarbeidsavtalen krever tilslutning fra minst 2/3 av stemmene i eiermøte. 
 
Denne samarbeidsavtalen ansees etablert når deltakerkommunene har godkjent avtalen. 
 
 
 
 
 
Larvik kommune  Sandefjord kommune  Tønsberg kommune 
 
 
 
Holmestrand kommune Nøtterøy kommune  Horten kommune 
 
 
 
Re kommune   Stokke kommune  Andebu kommune 
 
 
 
Lardal kommune  Tjøme kommune  Hof kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 


